
แผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2561

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ี ิ

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ

รัฐศาสตร์วิจัย

งานวิจัย 1. เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพของการ

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

1.2 พัฒนา

โจทย์วิจัย

2. มี

โครงการวิจัยที่

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

   50,000.00 

ที กิจกรรม/งาน
ู ุ

งบประมาณ

ฐ

เพื่อชุมชน วิจัยแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อการ

พัฒนาชุมชนใน

ื้ ี่ไ ้

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

150 คน

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ใ โ

ร่วมกับชุมชน ทําร่วมกับชุมชน  2561

พื้นที่ได้ ในโครงการ

2. เพื่อให้มี

ความรู้ความ

2. 

ค่าเฉลี่ย

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 ความรูความ

เข้าใจในการทํา

วิจัยที่ตอบสนอง

ความต้องการ

ั

คาเฉลย

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

กวา 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

ของสังคม

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2 โครงการ "ศึกษา

ดูงานสานต่อ HR

 ครั้งที่ 3" 

1.อาจารย์

ประจํา

รายวิชา(ดร.

1.เพื่อให้นักศึกษา

ในรายวิชาเกิด

ความเข้าใจใน

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.3 สร้างความ

ร่วมมือกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

2. คุณภาพ

บัณฑิตเป็นที่

พึงพอใจของ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   30,000.00 

ประกอบรายวิชา

 196-344 (เก่า) 

196-346 (ใหม่) 

  

สุธิรัส ชูชื่น)

2.งานวิชาการ

 (นายอภิรัฐ 

้ ั )

กระบวนการ

ทํางานเกี่ยวกับ

การจัดการ

ั

ู

โครงการ 

50 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ในการพัฒนา

หลักสูตร

สถาน

ประกอบการ

Public Human 

Resource 

Planning and 

Policy Making

แก้วบัว) ทรัพยากรบุคคล

ทั้งจาก

หน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนPolicy Making แล ภาคเอกชน

2.เพื่อให้ 2. 2. ไม่น้อย2.เพอให

นักศึกษามี

วิสัยทัศน์ในการ

ทํางานมากขึ้น

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมิน

2. ไมนอย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

โครงการ

3.เพื่อให้

นักศึกษานํานกศกษานา

ความรู้ที่ได้รับมา

ประยุกต์ใช้กับ

รายวิชาต่างๆ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3 โครงการ ศิษย์

เก่าสัมพันธ์

งานศิษย์เก่า

สัมพันธ์

1.  เพื่อพบปะ

ระหว่างคณะ

รัฐศาสตร์  ศิษย์

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

6.1 สร้างระบบ

ทะเบียนศิษย์

เก่าและความ

1.  สามารถตั้ง

ชมรมหรือ

สมาคมศิษย์เก่า

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   10,000.00 

ฐ

เก่า และศิษย์

ปัจจุบัน

ู

โครงการ 

80 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ร่วมมือ คณะรัฐศาสตร์ 

ม.อ.ปัตตานี

2.  เพื่อสร้าง

เครือข่ายศิษย์เก่า

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ จากคะแนน

เต็ม 5

3  เพื่อส่งเสริม

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

3. เพือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา

หลักสูตรการู

เรียนการสอน

ของคณะ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

4 โครงการเสวนา

ทางวิชาการ

คณะรฐัศาสตร์

งานวิชาการ 

(สุรัชฎา)

1.  เพื่อให้

อาจารย์ 

นักศึกษาและผู้ที่

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1.1 ใช้ระบบการ

เรียนการสอน 

การดูแลและ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   10,000.00 

ฐ ู

สนใจ มีความรู้

ความเข้าใจใน

สถานการณ์ทาง

ื ปั ั

ู

โครงการ 

200 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ู

พัฒนานักศึกษา 

เพื่อสร้างทักษะ

การเรียนรู้

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะ

การเมืองปัจจุบัน

2 เพื่อให้อาจารย์

 นักศึกษาและผู้

2. 

ค่าเฉลี่ย

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

ในศตวรรษที่ 21

 (การคิด

ในการเสวนา 

ความร่วมมือ ู

ที่สนใจ มีส่วน

ร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและ

่ ั

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

จากคะแนน

เต็ม 5

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

ิ

และมีความคิด

สร้างสรรค์

ร่วมกัน

ติดตาม

สถานการณ์

ปัจจุบัน

ความคิด

สร้างสรรค์)

ุ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3 เพื่อให้

นักศึกษาได้มี

กิจกรรมทาง

วิชาการในการ

มองโลกและ

สถานการณ์

ปั ัปัจจุบัน

5 โครงการเตรียม

ความพร้อมสห

งานสหกิจ

ศึกษา

1  เพื่อเตรียม

ความพร้อมของ

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

5.1 พัฒนา

ระบบงาน

1. การได้รับ

การยอมรับจาก

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

   20,000.00 

ความพรอมสห

กิจศึกษา

ศกษา ความพรอมของ

นักศึกษา ในการ

ปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาในสถาน

จานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

200 คน

ไมนอยกวา

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ระบบงาน

ด้านสหกิจศึกษา

ให้ได้มาตรฐาน

และสร้าง

การยอมรบจาก

สถาบันวิชาการ

 สกอ. และ

สถาน

เงนรายได ป

 2561

ประกอบการ ในโครงการ เครือข่ายกับ ประกอบการ

 2  เพื่อเรียนรู้

คุณสมบัติและ

2. 

ค่าเฉลี่ย

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

สถาน

ประกอบการ

ในเรื่อง

ประสิทธิภาพคุณสมบตและ

ทักษะที่จําเป็น 

ในการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาใน

คาเฉลย

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

กวา 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

ประกอบการ

เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

ประสทธภาพ

และคุณภาพ

ของงานสหกิจ

ศึกษา

สถาน

ประกอบการ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3  เพื่อเป็นการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา คณะ

ั ์รัฐศาสตร์

6 โครงการเรียนรู้ 

ELOs ส่สิงห์น้ํา

สุรัชฎา 1. เพื่อเป็น

กิจกรรมเสริม

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

1.1:  ใช้ระบบ

การเรียนการ

1: บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

  100,000.00 

ELOs สูสงหนา

เงินผู้ปกป้อง

กจกรรมเสรม

หลักสูตรในการ

พัฒนาทักษะ

ด้านการคิด

จานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

80 คน

ไมนอยกวา

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

การเรยนการ

สอน การดูแล

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

ทกษะในการคด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

เงนรายได ป

 2561

วิเคราะห์ , การ

วางแผนอย่างเป็น

ระบบ , การ

แก้ปัญหาหรือ

ในโครงการ สร้างทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

(การคิด

ทักษะในการ

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิดแกปญหาหรอ

สถานการณ์

เฉพาะหน้าของ

นักศึกษา 

(การคด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

ความคด

สร้างสรรค์

ความคิด

สร้างสรรค์)

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้

นักศึกษา

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

2.3:  สร้าง

ความร่วมมือกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วน

2. คุณภาพ

บัณฑิตเป็นที่

พึงพอใจของ

สามารถสะท้อน

ภาวะผู้นํา ทักษะ

ชีวิตตาม

ั ั

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

ู

เสียในการ

พัฒนาหลักสูตร

สถาน

ประกอบการ

คุณลักษณะบัณ

ทิต และการอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้  

3  ื่ ้  3 1   ั ั ิ ป็ ี่3. เพือสร้างความ

เป็นจิตอาสา จิต

สาธารณะ ต่อนัก

ศึกษ 

 3.1 :  จัดการ

เรียนการสอน 

และการพัฒนา

นักศึกษาที่

บัณฑิตเป็นที

ยอมรับของ

สังคมและ

ประพฤติตัวเป็น

มหาวิทยาลัยสงขล

านครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี

สอดแทรก

คุณธรรม และ

จิตสาธารณะ

ฤ

แบบอย่างที่ดี

ทั้งคุณธรรม

และจิตสาธารณะ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

7 โครงการสาน

สัมพันธ์บุคลากร

คณะรฐัศาสตร์

*บุคลากร

สายสนับสนุน

 (สลับกัน

1. เพื่อเป็นการ

เฉลิมฉลอง

ต้อนรับเทศกาล

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

4.1 มีระบบ

สวัสดิการใน

การดูแลบุคลากร

1.บุคลากรมี

ความพึงพอใจ 

ความรักและ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   35,000.00 

ฐ

รับผิดชอบ) ต้อนรับปีใหม่   

ู

โครงการ 

31 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ู ุ

ผูกพันต่อองค์กร

2. สร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากร

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนนร ว บุ ล ร

ภายในคณะ

ล ร

ประเมิน

โครงการ

จ แนน

เต็ม 5

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

8 โครงการ

แลกเปลี่ยน

นักศึกษาต่าง

งานวิชาการ 

(สุรัชฎา)

1.  เพื่อ

แลกเปลี่ยนองค์

ความรู้และ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1.1 ใช้ระบบการ

เรียนการสอน 

การดูแลและ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

     5,000.00 

มหาวิทยาลัย

ู

ประสบการณ์ใน

การเรียนของ

นักศึกษา

ื่ ใ ้

ู

โครงการ 

20 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ู

พัฒนานักศึกษา 

เพื่อสร้างทักษะ

การเรียนรู้ใน

ี่  

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 2.เพือให้

นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์

และความรู้ที่

ศตวรรษที 21 

(การคิด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์แล ความรูท

หลากหลายจากที่

เคยได้รับในพื้นที่

หรือสถาบันเดิม

สอสาร การ

ร่วมมือ และ

ความคิด

สร้างสรรค์)

สรางสรรค

ขอตนเอง  

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3. เพื่อสร้าง

เครือข่ายการ

เรียนรู้ การ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

2.1 สนับสนุน

การแลกเปลี่ยน

อาจารย์และ

1. บัณฑิตมีโลก

ทัศน์ที่กว้างไกล

 มีทักษะทางู

แลกเปลี่ยน

นักศึกษาระหว่าง

สถาบัน

 ื่ ้

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 นักศึกษา

ระหว่างสถาบัน

ทั้งในประเทศ

่ ป

ภาษาอังกฤษ 

และภาษาที่

จําเป็นในการ

้ ่4. เพือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกันระหว่าง

สถาบันการศึกษา

และต่างประเทศ เข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

เช่น ภาษามลายู

 อาหรับและจีนสถาบนการศกษา

ด้วยกันเอง  

 อาหรบแล จน

9 โครงการ งานสหกิจ 1   เพื่อเตรียม 1  1  ผ้เข้าร่วม 5 1 พัฒนา 1  การได้รับ งบประมาณ    15 000 00 9 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา คณะ

งานสหกจ

ศึกษา

1   เพอเตรยม

ความพร้อมของ

นักศึกษา ในการ

ปฏิบัติงานสหกิจ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1. ผูเขารวม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

5.1 พฒนา

ระบบงาน

ด้านสหกิจศึกษา

ให้ได้มาตรฐาน

1. การไดรบ

การยอมรับจาก

สถาบันวิชาการ

 สกอ. และ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   15,000.00 

รัฐศาสตร์ ปี 

2561

ศึกษาในสถาน

ประกอบการ

200 คน ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

และสร้าง

เครือข่ายกับ

สถาน

ประกอบการใน

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2  เพื่อเรียนรู้

คุณสมบัติและ

ทักษะที่จําเป็น 

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

สถาน

ประกอบการ

เพิ่มขึ้นอย่าง

เรื่อง

ประสิทธิภาพ

และคุณภาพ

ในการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาใน

สถาน

ป

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 ต่อเนื่อง

ุ

ของงานสหกิจ

ศึกษา

ประกอบการ

3  เพื่อเป็นการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพการศกยภาพการ

ปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา คณะ

รัฐศาสตร์

10 โครงการเสวนา

ทางวิชาการใน/

งานบริการ

วิชาการ

1.เพื่อรับฟัง

ทัศนะและการ

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

2.1 สร้างความ

ร่วมมือกับ

1. ทํางาน

บริการวิชาการ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

   15,000.00 

ทางวชาการใน/

ต่างประเทศ

วชาการ ทศนะและการ

วิเคราะห์

สถานการณ์

จังหวัดชายแดน

จานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

100 คน

ไมนอยกวา

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

รวมมอกบ

หน่วยงานต่างๆ

 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการ

บรการวชาการ

ร่วมกับภาคี 

เครือข่ายต่างๆ 

ในการหา

เงนรายได ป

 2561

ภาคใต้ในมุมมอง

ของนักวิชาการ, 

เจ้าหน้าที่ 

ในโครงการ ทํางานร่วมกัน

แบบภาคี 

เครือข่าย

แนวทาง และ

ข้อเสนอแนะใน

การแก้ปัญหา

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. เพื่อ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

 เพื่อแก้ปัญหา

สังคม และเป็น

ทางออกของ

สําคัญๆ ของ

ภาคใต้ และ

ประเทศ

ปัญหาและ

ทางออกในการ

แก้ไขปัญหา

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 ปัญหาที่สําคัญ

ในภาคใต้

3. เพื่อพัฒนา

เครือข่ายความ

ร่วมมือทางรวมมอทาง

วิชาการระหว่าง

คณะรัฐศาสตร์ 

กับนักวิชาการ 

และหน่วยงาน

ภายนอก

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

11 โครงการศึกษาดู

งานบุคลากร

คณะรัฐศาสตร์

งานการ

เจ้าหน้าที่ 

(กฤษฎา  แซ่

1.  เพื่อให้

บุคลากรได้รับ

ความรู้ความ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

3.1 มี

แผนพัฒนา

บุคลากรที่มี

3. มีการพัฒนา

บุคลากรสู่ความ

เป็นสากล

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

  400,000.00 

ฐ ฤ ฎ

แต้)

ู

เข้าใจในการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนให้ดี

ิ่ ึ้   

ู

โครงการ 

31 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ุ

ประสิทธิภาพ

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

ยิงขึน และ 

สามารถพัฒนา

คุณภาพการ

ทํางานให้มีทางานใหม

ประสิทธิภาพ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2.เพื่อตอบสนอง

นโยบายการ

พัฒนาคุณภาพ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนนุ

การศึกษาเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

หรือ EdPEx และ

 ป็ ้

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

 เป็นการสร้าง

ความร่วมมือของ

สถาบันอุดมศึกษา

ระหว่างประเทศร หวางปร เทศ

สมาชิกสมาคม

ประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออก

ี ใ ้ ืเฉียงใต้หรือ AUN

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3.เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่าง

บุคลากร 

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขล

ิ ์ ัานครินทร์กับ

มหาวิทยาลัย

เพื่อนบ้าน

12 โครงการ 

อาจารย์ที่

ปรึกษาพบปะ

งานวิชาการ 

(เพลินใจ)

1 เพื่อเป็นการ

พบปะระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 1.1 ใช้ระบบ

การเรียนการ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

รายได้ ปี 

2561

   23,000.00 

พูดคุยนักศึกษา กับนักศึกษา

2 เพื่อเป็นการ

สร้างความเข้าใจ

ใ ั ิ

ู

โครงการ 

920 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน การดูแล

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

้ ั

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 ในการจัดบริการ

ให้คําปรึกษาแก่

นักศึกษา

สร้างทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3 สร้างความรัก 

สามัคคี ระหว่าง

นักศึกษาและ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

(การคิด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ความคิด

สร้างสรรค์

อาจารย์ที่

ปรึกษานักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

 ื่ ป็

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 ร่วมมือ และ

ความคิด

สร้างสรรค์)

4 เพือเป็นการ

สนับสนุนและ

การให้คําปรึกษา

แก่นักษา ด้านแกนกษา ดาน

การเรียนและการ

ใช้ชีวิตใน 

มหาวิทยาลัย 

13 กิจกรรม

บรรยายพิเศษ

1.อาจารย์

ประจํา

1.เพื่อบรรยาย

พิเศษในประเด็น

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

1.1 ใช้ระบบการ

เรียนการสอน 

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

งบประมาณ

เงินแผ่นดิน

   30,000.00 

บรรยายพเศษ

รายวิชา 

196-206 

ความสัมพันธ์

ประจา

รายวิชา(ดร.

อรชา รักดี)

2.งานวิชาการ

พเศษในประเดน

 ทาง

ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 

จานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

250 คน

ไมนอยกวา

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

เรยนการสอน 

การดูแลและ

พัฒนานักศึกษา 

เพื่อสร้างทักษะ

ทกษะในการคด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

เงนแผนดน

 ปี 2561/

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

ระหว่างประเทศ

เบื้องต้น

 (นายอภิรัฐ 

แก้วบัว)

ให้กับนักศึกษา

และผู้ที่สนใจ

ภายนอก

ในโครงการ การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ทักษะในการ

เสวนา

 2561

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2.เพื่อ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

(การคิด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ความร่วมมือ 

และมีความคิด

สร้างสรรค์

ประเด็นทางด้าน

ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 ร่วมมือ และ

ความคิด

สร้างสรรค์)

3. เพื่อพัฒนา

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง

คณะรัฐศาสตร์

และนักวิชาการ

่จากต่าง

สถาบันการศึกษา

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

14 โครงการ การ

เสริมสร้างความ

ผูกพันและการ

งานการ

เจ้าหน้าที่ 

(กฤษฎา  แซ่

1.เพื่อสร้าง

สัมพันธภาพที่ดี 

สร้างความเข้าใจ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

4.1 มีระบบ

สวัสดิการใน

การดูแลบุคลากร

บุคลากรมี

ความพึงพอใจ 

ความรักและ

งบประมาณ

แผ่นดิน ปี 

2561

   25,000.00 

ู

ทํางาน (Happy

 Work Place) 

เพื่อการพัฒนา

์

ฤ ฎ

แต้) ต่อกันภายใน

องค์กรผ่าน

กิจกรรมกลุ่ม 

ู

โครงการ 

31 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ู ุ

ผูกพันต่อองค์กร

องค์กร และการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่านการ

พูดคุยและถอดพูดคุยแล ถอด

บทเรียน

2.เพื่อส่งเสริม

ทักษะและ

2. 

ค่าเฉลี่ย

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 ทกษะและ

ทัศนคติในการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร นําไปสู่

คาเฉลย

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

กวา 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

การพัฒนา

องค์กรอย่างยั่งยืน

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

15 โครงการ

เสริมสร้าง

ทัศนคติและ

งานบริการ

วิชาการ

1. เพื่อส่งเสริม

ให้นักศึกษาได้

เพิ่มพูนทักษะ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.1 สร้างความ

ร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ

2. มีโครงการ

บริการวิชาการ

ที่จัดใน

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   40,000.00 

ความเข้าใจต่อ

สิทธิเสรีภาพ 

และรัฐธรรมนูญ

ไ ่

ู

ความรู้ทางด้าน

วิชาการ 

สามารถนําไปใช้

ป ิ ั ิไ ้ ิ  

ู

โครงการ 

240 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ๆ

 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการ

ทํางานร่วมกัน

ี 

สถาบันการศึกษ

าและชุมชน 

เพื่อให้ชุมชน

้ ึ ์ของไทยสู่ชุมชน ปฏิบัติได้จริง แบบภาค ี

เครือข่าย

เข้าถึงองค์

2. เพื่อสร้าง 2. 2. ไม่น้อย  เพื่อแก้ปัญหา ความรู้ที่จําเป็น

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการแก่ชุมชน

แล ด้านต่างๆ

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

สังคม และเป็น

ทางออกของ

ปัญหาที่สําคัญ

ในภาคใต้

ู

และตรงตาม

ความต้องการ

และด้านต่างๆ

ระหว่างคณะ

รัฐศาสตร์ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้

โครงการ ในภาคใต้

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3. เพื่อให้

ประชาชนได้รับ

ความรู้ความู

เข้าใจเรื่อง

กฎหมาย สิทธิ 

และรัฐธรรมนูญ 

ีท่ีสามารถ

นํามาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน

16 กิจกรรม 1 อาจารย์ 1  เพื่อให้ 1  1  ผ้เข้าร่วม 2 3 สร้างความ 2  คณภาพ งบประมาณ      7 000 00 16 กจกรรม

บรรยายพิเศษใน

196-215 

การเมืองและ

1.อาจารย

ประจํา

รายวิชา(อ.

ไพซอล ดา

1. เพอให

นักศึกษาได้

รับทราบและ

ตระหนักถึง

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1. ผูเขารวม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

2.3 สรางความ

ร่วมมือกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ในการพัฒนา

2. คุณภาพ

บัณฑิตเป็นที่

พึงพอใจของ

สถาน

งบประมาณ

เงินแผ่นดิน

 ปี 2561/

งบประมาณ

     7,000.00 

การจัดการความ

ขัดแย้งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

ของไทย

โอ๊ะ)

2.งานวิชาการ

 (นายอภิรัฐ 

แก้วบัว

ความสําคัญใน

การจัดการความ

ขัดแย้งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

200 คน ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

หลักสูตร ประกอบการ เงินรายได้ ปี

 2561

ของไทย แกวบว ชายแดนภาคใต

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. เพื่อให้

นักศึกษาได้

เรียนรู้

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนนู

ประสบการณ์

จากวิทยากรที่มี

ประสบการณ์

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

3. เพื่อให้

นักศึกษามี

ความร้และความความรูและความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

การดําเนินการ

จัดการความ

ขัดแย้งและ

หนทางในการ

นําไปสู่ความสันติ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

17 โครงการสร้าง

ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ

งานวิเทศ

สัมพันธ์

1. เพื่อลงนาม

พัฒนาความ

ร่วมมือทาง

1.

คณาจารย์

และ

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.2 ส่งเสริมการ

ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการเรียนการ

1. บัณฑิตมีโลก

ทัศน์ที่กว้างไกล

 มีทักษะทาง

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

  200,000.00 

การศึกษากับ

มหาวิทยาลัย

ต่างๆในระดับ

ี

เจ้าหน้าที่

 จํานวน  

7 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน และการ

เรียนภาษาที่ใช้

ทํางานได้ใน

่ ป ี่

ภาษาอังกฤษ 

และภาษาที่

จําเป็นในการ

เอเชีย กลุ่มประเทศที

2. เพื่อ

แลกเปลี่ยนและ

2. 

ค่าเฉลี่ย

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

ใช้ภาษามลายู 

อาหรับ และจีน

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

เผยแพร่ภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามของ

ิ ั

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

จากคะแนน

เต็ม 5

เช่น ภาษามลายู

 อาหรับและจีน

มหาวิทยาลัยสงขล

านครินทร์กับ

มหาวิทยาลัยต่างๆ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3. เพื่อเป็นการ

สร้างและเพิ่มพูน

องค์ความรู้ความู

เข้าใจเปิด

วิสัยทัศน์และ

มุมมองโลก

ี่ ัภายนอกเกียวกับ

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ 

และการแล การ

ดําเนินงานให้

สอดคล้องกับ

บริบทของสังคม

โ ใ ั ัโลกในปัจจุบัน

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

และสามารถนํา

แนวคิดและ

ประสบการณ์ที่

ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน

การบริหาร

ั  จัดการ การ

จัดการเรียนการ

สอน และ

สนับสนุนงานสนบสนุนงาน

บริการวิชาการ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล

สูงสุด

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

18 โครงการพบปะ

นักศึกษาที่มีผล

การเรียนอ่อน

งานวิชาการ 

(สุรัชฎา  ศรี

พิทักษ์)

1 เพื่อพบปะ

พูดคุยกับ

ผู้ปกครองของ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1.1:  ใช้ระบบ

การเรียนการ

สอน การดูแล

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

     5,000.00 

ู

นักศึกษาที่มีผล

การเรียนอ่อน 

และอยู่ในภาวะ

ิ ิ

ู

โครงการ 

85 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ู

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

สร้างทักษะการ

ี ้ใ

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 รอพินิจ เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

(การคิด

วิเคราะห์ การ

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์วเครา ห การ

สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

ความคิด

้ ์

สรางสรรค

สร้างสรรค์)

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

 2. เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

2.3:  สร้าง

ความร่วมมือกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วน

2. คุณภาพ

บัณฑิตเป็นที่

พึงพอใจของ

มหาวิทยาลัยสงขล

านครินทร์ เรื่อง

สถานภาพ

ั ึ

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

ู

เสียในการ

พัฒนาหลักสูตร

สถาน

ประกอบการ

นักศึกษา

 เงื่อนไขการ

เรียนวิชาศึกษา

ทั่วไป 60 ชั่วโมงทวไป 60 ชวโมง

 และกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

ของนักศึกษารหัส

็ ้ ไ 56  เป็นต้นไป

19 โครงการสืบสาน รองกิจการ 1. เพื่อร่วมสืบ 2. 2. ไม่น้อย 1.1 เปิดพื้นที่  มีโครงการ/ งบประมาณ      5,000.00 

ประเพณี

สงกรานต์

พิเศษฯ สานประเพณี

วัฒนธรรมของไทย

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมิน

โ

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

สําหรับความ

แตกต่างทาง

วัฒนธรรม

/

กิจกรรมที่

ตอบสนองและ

สอดคล้องต่อ

้ ี่

เงินรายได้ ปี

 2561

,

โครงการ ความต้องการที่

หลากหลายของ

วัฒนธรรม

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. เพื่อสนับสนุน

ให้บุคลากรได้เข้า

ร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

20 โครงการสัมมนา

ทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

ศูนย์ศึกษา

สิทธิมนุษยชน

1. เพื่อ

แลกเปลี่ยน

แนวคิดและ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.1 สร้างความ

ร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ

1. ทํางาน

บริการวิชาการ

ร่วมกับภาคี 

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

  100,000.00 

เรื่อง สิทธิ

มนุษยชนใน

เอชียตะวันออก

ี ใ ้

ประสบการณ์

องค์ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชน

ู

โครงการ 

80 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ๆ

 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการ

ทํางานร่วมกัน

ี 

เครือข่ายต่างๆ 

ในการหา

แนวทาง และ

้ ใเชียงใต้

2. เพื่อมีโอกาส

เผยแพร่ผลงาน

วิชาการด้านสิทธิ

แบบภาค ี

เครือข่าย เพื่อ

แก้ปัญหาสังคม

 และเป็น

ข้อเสนอแนะใน

การแก้ปัญหา

สําคัญๆ ของ

ภาคใต้ และวชาการดานสทธ

มนุษยชน

3. เพื่อสร้าง

ื ่

 แล เปน

ทางออกของ

ปัญหาที่สําคัญ

ในภาคใต้

ภาคใต แล

ประเทศ

เครือข่ายของ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

สิทธิมนุษยชนใน

กล่มผ้เข้าร่วมกลุมผูเขารวม

ประชุม

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

21 โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

งานกิจการ

นักศึกษา

1.เพื่อจัด

กิจกรรมอําลา

คณาจารย์ 

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 1.1 ใช้ระบบ

การเรียนการ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

รายได้ ปี 

2561

   44,500.00 

ฐ

บุคลากร เพื่อน

นักศึกษาด้วยกัน 

รวมถึงรุ่นน้อง

ั ึ

ู

โครงการ 

300 คน  

            

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน การดูแล

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

้ ั

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 นักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์ 

สร้างทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

(การคิด

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์(การคด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

สรางสรรค

ความคิด

สร้างสรรค์)

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. เพื่อจัด

กิจกรรมบอกเล่า

เรื่องราวชีวิต

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 3.1 จัดการ

เรียนการสอน

1. บัณฑิตเป็นที่

ยอมรับของ

สังคมและ

หลังจากจบ

การศึกษาให้แก่

นักศึกษาที่กําลัง

ึ  

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 และการพัฒนา

นักศึกษาที่

สอดแทรก

ประพฤติตัวเป็น

แบบอย่างที่ดี

ทั้งคุณธรรม

ิจะจบการศึกษา 

เพื่อเป็นการ

เตรียมความ

พร้อมสู่ชีวิต

คุณธรรมและ

จิตสาธารณะ

และจิตสาธารณะ

พรอมสูชวต

หลังจากจบ

การศึกษาเป็น

ชีวิตแห่งการ

ทํํางาน 

การศึกษาต่อ 

และอื่นๆ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

  3.  เพื่อสร้าง

สายสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่าง

(ยุทธศาสตร์ที่ 

5) 1.1 เปิด

พื้นที่สําหรับ

1. มีโครงการ/

กิจกรรมที่

ตอบสนองและ

คณาจารย์ 

บุคลากร ศิษย์เก่า

 รุ่นน้อง และ

ั ึ ี่

ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม

สอดคล้องต่อ

ความต้องการที่

หลากหลายของ

ันักศึกษาทีจะจบ

การศึกษาออกไป

วัฒนธรรม

   4  ั ( ์ ี่ 1  ั โ /   4. จัด

นิทรรศการ

ศึกษาต่อให้กับ

นักศึกษาที่กําลัง

(ยุทธศาสตร์ที 

5)2.1 ส่งเสริม

ให้บุคลากรและ

นักศึกษาเห็น

1. จัดโครงการ/

กิจกรรม 

เพื่อให้บุคลากร

และนักศึกษา

จะจบการศึกษา

ออกไป

คุณค่าของ

ความจริง

(ศาสตร์) ความดี

ิ ป์

ตระหนัก รู้ถึง

คุณค่าของทุก

สรรพสิ่งตาม

ิ(ศิลป์) และ

ความงาม(คุณ

ค่าสูงสุด) ของ

ทุกสรรพสิ่ง

แนวทางจริย

ศาสตร์

ทุกสรรพสง

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

22 กิจกรรมเสวนา

ในรายวิชา

196-315 

1.อาจารย์

ประจํา

รายวิชา(ดร.

1. เพื่อให้

นักศึกษาได้

รับทราบและ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

งบประมาณ

เงินแผ่นดิน

 ปี 2561/

     7,000.00 1.1 ใช้ระบบการ

เรียนการสอน 

การดูแลและ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

การเมืองการ

ปกครองในกลุ่ม

ประเทศ

ั

อับดุลเลาะ ยู

โซะ)

2.งานวิชาการ

 ( ิ ั  

ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

การเมืองการ

ป ใ ่

ู

โครงการ 

150 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

ู

พัฒนานักศึกษา 

เพื่อสร้างทักษะ

การเรียนรู้ใน

ี่  

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 ตะวันออกกลาง  (นายอภิรัฐ 

แก้วบัว)

ปกครองในกลุ่ม

ประเทศ

ตะวันออกกลาง

ศตวรรษที 21 

(การคิด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์

2. เพื่อให้

นักศึกษาได้

ี ้ ้ ิ

2. 

ค่าเฉลี่ย

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

สอสาร การ

ร่วมมือ และ

ความคิด

สร้างสรรค์)

สรางสรรค

เรียนรู้ข้อมูลเชิง

ลึกจากวิทยากรผู้

มีประสบการณ์

และความ

ผลการ

ประเมิน

โครงการ

จากคะแนน

เต็ม 5

แล ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านนี้โดยตรง

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

3. เพื่อให้

นักศึกษามี

ความรู้และความู

เข้าใจและ

สามารถคิด

วิเคราะห์ใน

ป ็ประเด็น

การเมืองการ

ปกครองในกลุ่ม

ประเทศปร เทศ

ตะวันออกกลาง

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

23 โครงการ 

English for 

Pol.Sci Camp

งานวิเทศ

สัมพันธ์

1. เพื่อส่งเสริม

และเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.2 ส่งเสริมการ

ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการเรียนการ

1. บัณฑิตมีโลก

ทัศน์ที่กว้างไกล

 มีทักษะทาง

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   61,400.00 

p

เรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

ตามความถนัด

ใ  

ู

โครงการ 

50 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน และการ

เรียนภาษาที่ใช้

ทํางานได้ใน

่ ป ี่

ภาษาอังกฤษ 

และภาษาที่

จําเป็นในการ

้ ่และความสนใจ 

ในบรรยากาศที่

สนุกสนานนอก

ห้องเรียนใน

กลุ่มประเทศที

ใช้ภาษามลายู 

อาหรับ และจีน

เข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

เช่น ภาษามลายู

 อาหรับและจีนหองเรยนใน

ต่างจังหวัด 

 อาหรบแล จน

2  เพื่อให้ 2  2  ไม่น้อย2. เพอให

นักศึกษาได้ฝึก

ทักษะมี

สัมพันธภาพที่ดี

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมิน

2. ไมนอย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

กับผู้อื่นโดยการ

ทํากิจกรรม

พัฒนาทักษะทาง

 ภาษาอังกฤษทั้ง

โครงการ

 ภาษาองกฤษทง

 3 ทักษะ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

 คือ การฟัง พูด 

อ่านและเขียน

ร่วมกันใน

ลักษณะกิจกรรม

เดียว กิจกรรมคู่

กิจกรรมกลุ่ม

ย่่อยและ

กิจกรรมกลุ่มใหญ่

ื่ ใ ้3. เพื่อให้

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความรู้

และความเข้าใจและความเขาใจ

ในเนื้อหาวิชา

ภาษาอังกฤษได้

อย่างเหมาะสม

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

24 โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา

สหกิจศึกษา 

งานสหกิจ

ศึกษา

1  เพื่อเป็นการ

ปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาสหกิจ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

5.1 พัฒนา

ระบบงาน

ด้านสหกิจศึกษา

1. การได้รับ

การยอมรับจาก

สถาบันวิชาการ

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   20,000.00 

คณะรัฐศาสตร์ ศึกษาและ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

ั ป ิ ั ิ

ู

โครงการ 

320 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ให้ได้มาตรฐาน

และสร้าง

เครือข่ายกับ

 สกอ. และ

สถาน

ประกอบการใน

ื่หลังปฎิบัติงาน

จริง  ณ สถาน

ประกอบการ

สถาน

ประกอบการ

เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

เรือง

ประสิทธิภาพ

และคุณภาพ

ของงานสหกิจตอเนอง ของงานสหกจ

ศึกษา

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2  เพื่อนักศึกษา

สหกิจศึกษารุ่นพี่

 ถ่ายทอด

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

ประสบการณ์

ให้แก่รุ่นน้อง

3  เพื่อเป็นการ

ิ ้

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

เสริมสร้าง

ศักยภาพของ

นักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์สู่การรฐศาสตรสูการ

เป็นบัณฑิตที่

สมบูรณ์

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

25 โครงการกีฬา

บุคลากร (กีฬา 5

 ประสาน)

งานการ

เจ้าหน้าที่ 

(กฤษฎา  แซ่

เพื่อเป็นการ

ส่งเสริม

ความสัมพันธ์อัน

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

4.1 มีระบบ

สวัสดิการใน

การดูแลบุคลากร

1.บุคลากรมี

ความพึงพอใจ 

ความรักและ

งบประมาณ

รายได้ ปี 

2561

   17,000.00 

ฤ ฎ

แต้) ดีระหว่าง

บุคลากรของทุก

คณะ/หน่วยงาน 

ี ั ้ ปิ โ

ู

โครงการ 

31 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ู ุ

ผูกพันต่อองค์กร

อีกทังเปิดโอกาส

ให้บุคลากรได้มี

การออกกําลัง

กายและทํากายแล ทา

กิจกรรมร่วมกัน

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

26 โครงการเวที

เผยแพร่ผลงาน

วิชาการสู่ชุมชน

งานบริการ

วิชาการ

1. เพื่อเผยแพร่

องค์ความรู้ด้าน

งานวิจัยของคณะ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   20,000.00 2.1 สร้างความ

ร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ

2. มีโครงการ

บริการวิชาการ

ที่จัดในู ุ

รัฐศาสตร์สู

ชุมชนและสังคม 

ู

โครงการ

100 คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ๆ

 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการ

ทํางานร่วมกัน

ี 

สถาบันการศึกษ

าและชุมชน 

เพื่อให้ชุมชน

้ ึ ์แบบภาค ี

เครือข่าย เพื่อ

แก้ปัญหาสังคม

 และเป็น

เข้าถึงองค์

ความรู้ที่จําเป็น

และตรงตาม

ความต้องการ แล เปน

ทางออกของ

ปัญหาที่สําคัญ

ในภาคใต้

ความตองการ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

ชุมชนในการ

พัฒนางานวิจัย

และบริการ

ิ

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

วิชาการ

สอดคล้องกับ

ต้องการของ

ชุมชนและสังคมชุมชนแล สงคม

27 โครงการสร้าง

ความเข้าใจสห

งานสหกิจ

ศึกษา

1  เพื่อเป็นการ

สร้างความร้ความ

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

   10,000.00 5.1 พัฒนา

ระบบงาน

1. การได้รับ

การยอมรับจากความเขาใจสห

กิจศึกษา คณะ

รัฐศาสตร์ 

ประจําปี 2561

ศกษา สรางความรูความ

เข้าใจหลักสูตร

สหกิจศึกษาของ

คณะรัฐศาสตร์

จานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

200 คน

ไมนอยกวา

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

เงนรายได ป

 2561

ระบบงาน

ด้านสหกิจศึกษา

ให้ได้มาตรฐาน

และสร้าง

การยอมรบจาก

สถาบันวิชาการ

 สกอ. และ

สถาน

แก่นักศึกษ  ในโครงการ เครือข่ายกับ

สถาน

ประกอบการ

เพิ่มขึ้นอย่าง

ประกอบการใน

เรื่อง

ประสิทธิภาพ

และคณภาพเพมขนอยาง

ต่อเนื่อง

และคุณภาพ

ของงานสหกิจ

ศึกษา

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2  เพื่อเรียนรู้

หลักการสหกิจ

ศึกษาตาม

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

มาตรฐาน

สมาคมสหกกิจ

ศึกษาไทย 

  ื่ ป็

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

3  เพือเป็นการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของปฏบตงานของ

นักศึกษาสหกิจ

ศึกษา คณะ

รัฐศาสตร์

28 โครงการ ม.อ.

วิชาการ

งานวิชาการ 

(สุรัชฎา)

1 เพื่อเปิดพื้นที่

ในการส่งเสริม

1. 

จํานวน

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

1.1 ใช้ระบบการ

เรียนการสอน 

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

   30,000.00 

ุ ฎ

ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน 

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

200 คน

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ใ โ

การดูแลและ

พัฒนานักศึกษา 

เพื่อสร้างทักษะ

ี ้

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ั

 2561

ในโครงการ การเรียนรู้ ทักษะ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2 เพื่อเปิดพื้นที่

ในการนําเสนอ

ผลงานทาง

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

ในศตวรรษที่ 21

 (การคิด

วิเคราะห์ การ

ในการเสวนา 

ความร่วมมือ 

และมีความคิด

วิชาการของคณะ

รัฐศาสตร์ ใน

ด้านต่างๆ แล

ิ ั

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

ความคิด

้ )์

สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์

สร้างสรรค์)

3 เพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้าน

ต่างๆ แก่

่สาธารณะชนที่

เข้าร่วมงาน

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

4 เพื่อเป็นเวที

หรือสื่อกลางใน

การแลกเปลี่ยน

ทัศนคติ มุมมอง 

และแสดงความ

คิดเห็นต่อกรณีที่

ี่ ้ ใเกียวข้องใน

ประเด็นต่างๆ

5 เพื่อสร้างการมี5 เพอสรางการม

ส่วนร่วมระหว่าง

สถาบันการศึกษา

 องค์กรอิสระ 

และภาคประชา

สังคม ในการ

ถ่ายทอดหรือ

นําเสนอองค์นาเสนอองค

ความรู้ ข้อมูล ใน

แง่มุมต่างๆ

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

29 โครงการเชิดชู

นักกิจกรรมคณะ

รัฐศาสตร์

งานกิจการ

นักศึกษา

1. จัดพิธีมอบ

รางวัลและ

ประกาศนียบัตร

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 1.1 ใช้ระบบ

การเรียนการ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

รายได้ ปี 

2561

   26,800.00 

ฐ

แก่นักกิจกรรม

นักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์

  ื่ ่ ิ

ู

โครงการ 

200 คน  

            

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน การดูแล

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

้ ั

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 2.  เพือส่งเสริม

การทํากิจกรรม

ของนักศึกษา

คณะรฐัศาสตร์

สร้างทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

(การคิด

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์คณ รฐศาสตร (การคด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

สรางสรรค

ความคิด

สร้างสรรค์)

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 3.1 จัดการ

เรียนการสอน

1. บัณฑิตเป็นที่

ยอมรับของ

สังคมและ

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 และการพัฒนา

นักศึกษาที่

สอดแทรก

ประพฤติตัวเป็น

แบบอย่างที่ดี

ทั้งคุณธรรม

ิคุณธรรมและ

จิตสาธารณะ

และจิตสาธารณะ

(ยทธศาสตร์ที่ 1. มีโครงการ/(ยุทธศาสตรท 

5) 1.1 เปิด

พื้นที่สําหรับ

ความแตกต่าง

1. มโครงการ/

กิจกรรมที่

ตอบสนองและ

สอดคล้องต่อ

่ทางวัฒนธรรม ความต้องการที่

หลากหลายของ

วัฒนธรรม

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

(ยุทธศาสตร์ที่ 

5)2.1 ส่งเสริม

ให้บุคลากรและ

1. จัดโครงการ/

กิจกรรม 

เพื่อให้บุคลากรุ

นักศึกษาเห็น

คุณค่าของ

ความจริง

( ์) ี

ุ

และนักศึกษา

ตระหนัก รู้ถึง

คุณค่าของทุก

ิ่(ศาสตร์) ความดี

(ศิลป์) และ

ความงาม(คุณ

ค่าสูงสุด) ของ

สรรพสิงตาม

แนวทางจริย

ศาสตร์

คาสูงสุด) ของ

ทุกสรรพสิ่ง

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

30 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาคณะ

งานกิจการ

นักศึกษา

1. เพื่อแนะนําให้

รู้จักผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 1.1 ใช้ระบบ

การเรียนการ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

รายได้ ปี 

2561

   28,000.00 

รัฐศาสตร์ บุคลากรในคณะ 

สโมสรนักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

่ ี่ ั้ ปี ี่ 

ู

โครงการ 

300 คน  

            

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน การดูแล

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

้ ั

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 และรุ่นพีชันปีที 2

 , 3, 4

สร้างทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

(การคิด

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์(การคด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

ร่วมมือ และ

สรางสรรค

ความคิด

สร้างสรรค์)

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

2.เพื่อสร้าง

ทัศนคติที่ดี และ

เป็นการเตรียม

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 3.1 จัดการ

เรียนการสอน

1. บัณฑิตเป็นที่

ยอมรับของ

สังคมและ

ความพร้อมใน

การใช้ชีวิต การ

เรียนให้แก่

ั ึ ั้ ปี ี่ 

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5 และการพัฒนา

นักศึกษาที่

สอดแทรก

ประพฤติตัวเป็น

แบบอย่างที่ดี

ทั้งคุณธรรม

ินักศึกษาชันปีที 1

  ประจําปี

การศึกษา 2560

คุณธรรมและ

จิตสาธารณะ

และจิตสาธารณะ

3.เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่าง

(ยุทธศาสตร์ที่ 

5) 1.1 เปิด

พื้นที่สําหรับ

1. มีโครงการ/

กิจกรรมที่

ตอบสนองและ

คณาจารย์ 

บุคลากร 

นักศึกษาชั้นปี 2 ,

 3  4 กับ

ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม

สอดคล้องต่อ

ความต้องการที่

หลากหลายของ

วัฒนธรรม 3, 4 กบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ประจําปี

การศึกษา 2560

วฒนธรรม

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ

ที่

โครงการ/

กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

แหล่ง

งบประมาณ

2560 2561
การตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์

จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

(ยุทธศาสตร์ที่ 

5)2.1 ส่งเสริม

ให้บุคลากรและ

1. จัดโครงการ/

กิจกรรม 

เพื่อให้บุคลากรุ

นักศึกษาเห็น

คุณค่าของ

ความจริง

( ์) ี

ุ

และนักศึกษา

ตระหนัก รู้ถึง

คุณค่าของทุก

ิ่(ศาสตร์) ความดี

(ศิลป์) และ

ความงาม(คุณ

ค่าสูงสุด) ของ

สรรพสิงตาม

แนวทางจริย

ศาสตร์

คาสูงสุด) ของ

ทุกสรรพสิ่ง

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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จํานวนเงิน

ระยเวลาการดําเนินการ

ุ

31 โครงการเปิด

ประตูสู่รัฐศาสตร์

งานกิจการ

นักศึกษา

1.เพื่อปรับ

ทัศนคติและ

เตรียมความ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

(ยุทธศาสตร์ที่ 

1) 1.1 ใช้ระบบ

การเรียนการ

1. บัณฑิตมี

ทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การ

งบประมาณ

รายได้ ปี 

2561

   83,400.00 

พร้อมในการเข้า

ศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา

ใ ้ ป

ู

โครงการ 

200 .คน

ของจํานวน

ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

สอน การดูแล

และพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

้ ั

สื่อสาร ทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะในการ

 ภายใต้รูปแบบ

การเรียนการ

สอนที่เน้น 

Active  

สร้างทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

เสวนา ความ

ร่วมมือ และมี

ความคิด

สร้างสรรค์Active  

Learning  (AL) 

สรางสรรค

หนา้ที่



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
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ุ

การจัดการเรียน

การสอนที่

สะท้อน Work  

(การคิด

วิเคราะห์ การ

สื่อสาร การ

Integrated  

Learning (WIL) 

และผลการ

ี ้ ี่ ั  

ร่วมมือ และ

ความคิด

สร้างสรรค์)

เรียนรู้ทีคาดหวัง 

Expected  

Learning  

Outcomes Outcomes 

(ELO)

2.  เพื่อให้ 2. 2. ไม่น้อย (ยุทธศาสตร์ที่ 1. บัณฑิตเป็นที่

นักศึกษาได้

เรียนรู้ภาพ

อนาคตในการ

้ ึ ใ

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

ประเมิน

โ

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

ุ

1) 3.1 จัดการ

เรียนการสอน

และการพัฒนา

ั ึ ี่

ยอมรับของ

สังคมและ

ประพฤติตัวเป็น

่ ี่ ีเข้าศึกษาในคณะ

รัฐศาสตร์

โครงการ นักศึกษาที

สอดแทรก

คุณธรรมและ

จิตสาธารณะ

แบบอย่างทีดี

ทั้งคุณธรรม

และจิตสาธารณะ

จตสาธารณ

หนา้ที่
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ุ

3.ปลูกฝังทัศนคติ

เกี่ยวกับเรื่องการ

อยู่ร่วมกันใน

(ยุทธศาสตร์ที่ 

5) 1.1 เปิด

พื้นที่สําหรับ

1. มีโครงการ/

กิจกรรมที่

ตอบสนองและู

สังคมพหุ

วัฒนธรรม สันติ

วิธี จิตสํานึก

 

ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม

สอดคล้องต่อ

ความต้องการที่

หลากหลายของ

ัสาธารณะ และ

ประโยชน์สุขของ

เพื่อนมนุษย์เป็น

กิจฯ ที่หนึ่ง

วัฒนธรรม

กจฯ ทหนง

หนา้ที่
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ุ

(ยุทธศาสตร์ที่ 

5)2.1 ส่งเสริม

ให้บุคลากรและ

1. จัดโครงการ/

กิจกรรม 

เพื่อให้บุคลากรุ

นักศึกษาเห็น

คุณค่าของ

ความจริง

( ์) ี

ุ

และนักศึกษา

ตระหนัก รู้ถึง

คุณค่าของทุก

ิ่(ศาสตร์) ความดี

(ศิลป์) และ

ความงาม(คุณ

ค่าสูงสุด) ของ

สรรพสิงตาม

แนวทางจริย

ศาสตร์

คาสูงสุด) ของ

ทุกสรรพสิ่ง

32 โครงการแข่งขัน ศนย์ศึกษา 1   เพื่อ 1  1  ผ้เข้าร่วม 2 1 สร้างความ 1  ทํางาน งบประมาณ    10 000 00 32 โครงการแขงขน

ตอบปัญหาด้าน

สิทธิมนุษยชน

ศูนยศกษา

สิทธิมนุษยชน

1.  เพอ

เสริมสร้างการ

รับรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

1. 

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1. ผูเขารวม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ของจํานวน

2.1 สรางความ

ร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ

 ทั้งภาครัฐและ

1. ทางาน

บริการวิชาการ

ร่วมกับภาคี 

เครือข่ายต่างๆ 

งบประมาณ

เงินรายได้ ปี

 2561

   10,000.00 

ด้านรัฐศาสตร์

และสิทธิ

มนุษยชนให้กับ

นักศึกษาใร ดับ

60 คน ที่กําหนดไว้

ในโครงการ

ฐ

เอกชน ในการ

ทํางานร่วมกัน

แบบภาคี 

เครือข่าย เพื่อ

ในการหา

แนวทาง และ

ข้อเสนอแนะใน

การแก้ปัญหานักศึกษาใระดับ

อุดมศึกษา

เครือข่าย เพือ

แก้ปัญหาสังคม

การแก้ปัญหา

สําคัญๆ

หนา้ที่
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ุ

2.  เพื่อให้

ความรู้ความ

เข้าใจต่อ

2. 

ค่าเฉลี่ย

ผลการ

2. ไม่น้อย

กว่า 3.51 

จากคะแนน

และเป็น

ทางออกของ

ปัญหาที่สําคัญ

 ของภาคใต้ 

และประเทศ

กระบวนการ 

ขั้นตอน การให้

การคุ้มครองสิทธิ

 ่ ื  ใ

ประเมิน

โครงการ

เต็ม 5

ญ ญ

ในภาคใต้

 การช่วยเหลือ ใน

เรื่องสิทธิมนุษยชน

3. เพื่อส่งเสริม

ความรู้ความ

เข้าใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการต่อ

บทบาทอํานาจ

หน้าที่ของหนาทของ

คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

หนา้ที่




