
จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

 1 ตุลาคม 

2558

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวา่งอาจารยท์ี่ปรึกษาและ

พบปะนกัศึกษา (เปลี่ยนมาจาก

โครงการพี่ติวนอ้ง)

รายได้           5,000.00 งานวชิาการ 363 80 1.2.3.1  จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยู่

ร่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม

2.6 ระบบและกลไกการจดัการ

เรียนการสอน

 1 ตุลาคม 

2558

โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน คืน

ราตรีสโมสร : 1900s The Night to 

Remember

รายได้         29,500.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

200 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

เดือน ตุลาคม 2558

แผนปฏิบัตกิารคณะรัฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

 11 ตุลาคม 

2558

กิจการมเสวนาในหวัขอ้อิสลามกบั

วฒันธรรมมลาย ูในโครงการอาซูรอ

สิงห์สมัพนัธ์สู่ชุมชน

รายได้           2,000.00 ทาํนุบาํรุงฯ 100 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

 13 ตุลาคม 

2558

กิจกรรมการกวนอาซูรอร่วมกบัชุมชน

บา้นปาเระ ในโครงการอาซูรอสิ่งห์

สมัพนัธ์สู่ชุมชน

รายได้           6,000.00 ทาํนุบาํรุงฯ 40 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

 14 ตุลาคม 

2558

โครงการฝ่ายวชิาการพบนกัศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์

รายได้           5,000.00 งานวชิาการ 100 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ

องคป์ระกอบ 1 การผลิตบณัฑิต

.4 

พฤศจิกายน

 2557

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รายได้         15,000.00 งานสหกิจศึกษา 160 80

1.3.1.3 มีระบบการจดัการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 2.2.4.4  สร้างและพฒันาเครือข่ายร่วมกบั

สถานประกอบการสหกิจศึกษา

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนกัศึกษา

ปริญญาตรี

  เดือน พฤศจิกายน 2558

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

.5

พฤศจิกายน

 2557

โครงการเฉลยบดัดี้คณะรัฐศาสตร์ รายได้         10,000.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

400 80 1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

.21-22 

พฤศจิกายน

 2558

โครงการสานสมัพนัธ์ครอบครัว

นโยบายสาธารณะ

รายได้           7,000.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

100 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

 17 

พฤศจิกายน

 2558

โครงการเสวนาโต๊ะกลมนกัวชิาการใน/

ต่างประเทศ

รายได้         15,000.00 งานบริการ

วชิาการ

290 80 2.2.2.2 สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะใน

การพฒันาสงัคมและชุมชน

5.1 ระบบและกลไกบริการ

วชิาการแก่สงัคม

 18, 25 

พฤศจิกายน

 2558

โครงการเสวนาทางวชิาการ รายได้         10,000.00 งานวชิาการ 78 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ

องคป์ระกอบ 1 การผลิตบณัฑิต

  

พฤศจิกายน

 2558

อบรมหลกัสูตรประกาศนีบตัรผูน้าํ

สร้างสนัติภาพ (The Local Leaders for 

Peace)

วทิยาลยั

ประชาชน

  * งานบริการ

วชิาการ

40 80 2.2.3.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรในพื้นที่ใหม้ีศกัภาพ

ในการพฒันาสงัคมและชุมชน

5.1 ระบบและกลไกบริการ

วชิาการแก่สงัคม

.ธนัวาคม 

2558

โครการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะ

รัฐศาสตร์
รายได้         10,000.00 งานสหกิจศึกษา 160 80

1.3.1.3 มีระบบการจดัการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย 2.2.4.4  สร้างและพฒันาเครือข่ายร่วมกบั

สถานประกอบการสหกิจศึกษา

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนกัศึกษา

ปริญญาตรี

.ธนัวาคม 

2558

โครงการเครือข่ายความร่วมมือ

โรงเรียนมธัยม โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม โรงเรียนปอเนาะ

รายได้         18,000.00 
งานบริการ

วชิาการ
100 80

2.2.4.3 สร้างและพฒันาเครือข่ายทางสงัคม ร่วมกบัศิษยเ์ก่าของคณะ

รัฐศาสตร์

5.2 กระบวนการบริการทาง

วชิาการใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคม

.มกราคม 

2558

โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาต่าง

มหาวทิยาลยั
รายได้           7,000.00 งานวชิาการ 20  *

 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต

เดือน ธันวาคม 2558

เดือน มกราคม 2559

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

 .มกราคม 

2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการ

พฒันาสู่การเป็นชุมชนอาเซียนเขม้แขง็

แผน่ดิน 

(โครงการ พชช)

      100,000.00 งานบริการ

วชิาการ

60 80 2.2.3.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรในพื้นที่ใหม้ีศกัภาพ

ในการพฒันาสงัคมและชุมชน

5.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ชุมชนและองคก์ร

ภายนอก

.มกราคม 

2559

โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะ

รัฐศาสตร์

รายได้         40,000.00 งานการ

เจา้หนา้ที่

29 80 3.1.3.1  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมสมรรถนะ

ในการปฏิบตัิงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การบริหารอตัรากาํลงั การ

บริหารค่าจา้งและสวสัดิการ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  และการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน/3.1.3.2   เสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยม

ของคณะเป็นแนวทางในการทาํงานและอยูร่่วมกนัเพื่อบรรลุถึงความเป็น

ครอบครัวรัฐศาสตร์

ขอ้ 7.4 มีระบบกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและธาํรง

ไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ/ขอ้ 4 มีระบบ

สนบัสนุนบุคลากรที่มีศกัยภาพสูง

ใหม้ีโอกาสประสบความสาํเร็จ

และกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็ว

ตามสายงาน

.มกราคม  

2559

โครงการบทบาทตุรกีในการเมือง

ระหวา่งประเทศ

รายได้         12,000.00 ศูนยศ์ึกษาตุรกี 60 80 1.2.3.1  จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยู่

ร่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม

3.1 การบริการวชิาการแก่สงัคม

.กมุภาพนัธ์ 

2559

โครงการเสริมสร้างความเขา้ใจสหกิจ

ศึกษา คณะรัฐศาสตร์

รายได้         10,000.00 งานสหกิจศึกษา 200 80 1.3.1.3 มีระบบการจดัการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนกัศึกษา

ปริญญาตรี

.กมุภาพนัธ์ 

2559

โครงการเสริมสร้างทศันคติและความ

เขา้ใจต่อสิทธิเสรีภาพ และรัฐธรรมนูญ

ของไทยสู่ชุมชน

รายได้         15,000.00 งานบริการ

วชิาการ

80 80 2.2.2.1 ใชส้มรรถนะทางวชิาการของคณะ ในการพฒันาคุณภาพงานวจิยั

เพื่อต่อยอดความเขม้แขง็ของวชิาการของคณะ และยกระดบัคุณภาพการ

บริการวชิาการเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สงัคมและชุมชน

5.2 กระบวนการบริการทาง

วชิาการใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคม

เดือน กุมภาพนัธ์ 2559

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

.มีนาคม 

2559

โครงการอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ในหลกัการสิทธิมนุษยชนของ

เจา้หนา้ที่รัฐในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้

แผน่ดิน (งบ 

พชช.)

        80,000.00 ศูนยศ์ึกษาสิทธิ

มนุษยชน

60 80  1.2.4.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน 

"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน

3.1 การบริการวชิาการแก่สงัคม

.เมษายน 

2559

โครงการวจิยัเชิงปฎิบตัิการในการ

พฒันาผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(อปท.) เพื่อหนุนสนัติภาพชายแดนใต้

แผน่ดิน

(ยทุธศาสตร์)

        30,000.00 งานบริการ

วชิาการ

60 80 2.2.3.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรในพื้นที่ใหม้ีศกัภาพ

ในการพฒันาสงัคมและชุมชน

5.8 ผลการนาํความรู้และ

ประสบการณ์จากการใหบ้ริการ

วชิาการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและการวจิยั

 .เมษายน 

2559

โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อการ

ทาํงานในสาํนกังาน

รายได้           5,000.00 งานการ

เจา้หนา้ที่

16 80 3.1.3.1  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมสมรรถนะ

ในการปฏิบตัิงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การบริหารอตัรากาํลงั การ

บริหารค่าจา้งและสวสัดิการ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  และการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ขอ้ 7.4 มีระบบกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและธาํรง

ไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ/ขอ้ 4 มีระบบ

สนบัสนุนบุคลากรที่มีศกัยภาพสูง

ใหม้ีโอกาสประสบความสาํเร็จ

และกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็ว

ตามสายงาน

.เมษายน 

2559

การประชุมเชิงปฏิบตัิการดา้นการ

ส่งเสริมการเขา้ถึงความยตุิธรรมของ

ผูห้ญิง

งบแผน่ดิน         46,500.00 งานนโยบาย

และแผน

60 80 1.2.4.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน 

"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน

3.1 การบริการวชิาการแก่สงัคม

เดือน มนีาคม 2559

เดือนเมษายน 2559

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

. เมษายน 

2559

โครงการสานสมัพนัธ์ไทยพทุธ-มุสลิม-

จีน

รายได้         10,000.00 ทาํนุบาํรุงฯ 200 80
1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

.พฤษภาคม 

2559

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะ

รัฐศาสตร์

รายได้         20,000.00 งานสหกิจศึกษา 160 80 1.3.1.3 มีระบบการจดัการสหกิจศึกษาของคณะ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตวับ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนกัศึกษา

ปริญญาตรี

.พฤษภาคม 

2559

โครงการค่ายศาสนธรรมนาํสนัติสุขสู่ 3

 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

รายได้       150,000.00 งานบริการ

วชิาการ

60 80 2.2.1.1  มีการจดัโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวจิยัและ

บริการวชิาการของคณะ

5.1 ระบบและกลไกบริการ

วชิาการแก่สงัคม

.พฤษภาคม 

2559

โครงการสมัมนาองคก์รกิจกรรม

นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์

รายได้         25,000.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

50 80  1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

เดือน พฤษภาคม 2559

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

.พฤษภาคม 

2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์

รายได้         33,000.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

300 80  1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

.มิถุนายน  

2559

โครงการศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ รายได้         10,000.00 งานสหกิจศึกษา

(ศิษยเ์ก่าฯ)

100 80 2.2.4.3 สร้างและพฒันาเครือข่ายทางสงัคม ร่วมกบัศิษยเ์ก่าของคณะ

รัฐศาสตร์

เดือน มถิุนายน 2559

เดือน กรกฎาคม 2559

 -

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

. สิงหาคม 

2559

โครงการตลาดนดัหลกัสูตร รายได้           5,000.00 งานวชิาการ 1500 80% มีความ

สนใจเขา้

สอบถามขอ้มูล

 และมีส่วน

หนึ่งสมคัรเขา้

เรียนฯ

.สิงหาคม 

2559

โครงการ มอ.วชิาการ รายได้         20,000.00 งานวชิาการ 200 80 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.3.1  จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างทาง

วฒันธรรม/

องคป์ระกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต

เดือน สิงหาคม 2559

เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการเยนการสอน

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

 .สิงหาคม 

2559

โครงการแข่งขนัตอบปัญหาดา้นสิทธิ

มนุษยชน

รายได้         10,000.00 ศูนยศ์ึกษาสิทธิ

มนุษยชน

100 80
 1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

.สิงหาคม 

2559

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์

รายได้         23,000.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

300 80  1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

.สิงหาคม 

2559

โครงการส่งเสริมสนบัสนุนและสร้าง

ความเขา้ใจกบัการประกนัคุณภาพ

การศึกษา

รายได้           8,000.00 งานประกนั

คุณภาพ

200 80 3.1.1.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํ

ระบบประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม

กิจกรรมนกัศึกษา (สกอ.)

.สิงหาคม 

2559

โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษา

คณะรัฐศาสตร์

รายได้         30,000.00 งานกิจการ

นกัศึกษา

300 80  1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทาง

วชิาการและวชิาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดั

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดั

โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ หลกัปณิธาน "ประโยชน์ของ

เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี /1.6 กิจกรรมนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี และ 4.1 ระบบ

และกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่

ในหลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความ

ซื่อสตัย ์มีระเบียบวนิยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วถิีชีวติที่ดีของ

ทอ้งถิ่นและสงัคม และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต

 / 1.3.1.2 สร้างจิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บั

นกัศึกษา ผา่นกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 

1.4.1.1 มีจาํนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และ

สร้างจิตสาํนึกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบ

ประกนัคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาํงาน

.สิงหาคม 

2559

โครงการแข่งขนัตอบปัญหาดา้นสิทธิ

มนุษยชน

รายได้         10,000.00 ศูนยศ์ึกษาสิทธิ

มนุษยชน

100 80  1.2.1.1 จดัรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในชั้น

เรียน และจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาหรือแสดงทกัษะทางวิชาการและ

วิชาชีพต่อสาธารณะ/1.2.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษา/1.2.3.1  จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พฒันาทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนัท่ามกลางความแตกต่างทาง

วฒันธรรม /  1.2.3.2  จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและ

จิตของนกัศึกษา/ 1.2.4.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการยดึถือ 

หลกัปณิธาน "ประโยชนข์องเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หนึ่ง" ส่งเสริมความเป็น

ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน /

องคป์ระกอบที่ 6 การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม ตวับ่งชี้ที่ 6.11 

(สมศ.)การพฒันาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวฒันธรรม

หนา้ที่



จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 ร้อยละความ

พงึพอใจ 

(กาํหนดไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 80)

 ( ใช้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2555-2559)

วนัเดือนปี ชื่อโครงการ
งบ.ทไีด้รับ

อนุมตัิ
ผู้รับผดิชอบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดัความสําเร็จ

สอดคล้องกบั KPIs

ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์

แหล่งงปม.

1.2.5.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยดึมัน่ใน

หลกัศรัทธาของตนเองและเคารพในหลกัศรัทธาของผูอ้ื่น มีความซื่อสตัย ์มี

ระเบียบวินยัมีความรับผดิชอบที่ดี / 1.2.6.1 มีการจดัโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริมการสืบสานประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตที่ดีของทอ้งถิ่นและสงัคม 

และภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นรัฐศาสตรบณัฑิต / 1.3.1.2 สร้าง

จิตสาํนึกสาธารณะและความเป็นพลเมืองสงัคมใหก้บันกัศึกษา ผา่น

กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร / 1.4.1.1 มีจาํนวน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสาํนึกในการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหก้บันกัศึกษา/ 3.1.1.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

บุคลากรและนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และนาํระบบประกนัคุณภาพมาเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการทาํงาน

 -

เดือน กนัยายน 2559

หนา้ที่


