แผนปฏิบัตกิ าร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562

จากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์”
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การบูรณาการศาสตร์ ทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
1. มีความพร้ อมใน
การผลักดันผลงาน
ของคณะสังคมศาสตร์
สูส่ งั คมเชิงพาณิชย์
เชิงสาธารณะ และเชิง
นโยบาย

2. มีการพัฒนาการ
ให้ บริการทางวิชาการ
สูส่ งั คมเชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายบริการ 1. โครงการส่งเสริมการเข้ าร่วมและสร้ างเครือข่ายการบริการ
วิชาการ
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริการ 1. โครงการรวบรวมข้ อมูลการให้ การบริการทางวิชาการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

ตัวชีว้ ัด KPI

ค่ าเป้าหมาย

1. จานวนกิจกรรมที่
เข้ าร่วมเครือข่ายการ
บริการทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่าปี ละ
1 กิจกรรม

2. มีแหล่งรวบรวม
ข้ อมูลเพื่อบริการทาง
วิชาการ

1 แหล่ง

1. จานวนโครงการ
บริการความรู้สสู่ งั คม
ในแต่ละปี
2. จานวนโครงการ
บริการทางวิชาการเชิง
บูรณาการเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมใน
แต่ละปี
3. งบประมาณในการ
ให้ บริการทางวิชาการ
ต่อปี
4. รายได้ จากโครงการ
พัฒนาวิชาการต่อปี

ไม่น้อยกว่า 1
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

1. โครงการให้ บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สสู่ งั คม

300,000

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

2 โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

1. โครงการเสวนาสังคมศาสตร์สสู่ งั คม
2. โครงการฝึ กอบรมทางสังคมศาสตร์

120,000
400,000

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

600,000 บาท

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

100,000 บาท

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

1 โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

5. จานวนโครงการ
ส่งเสริมงานบริการ
วิชาการเชิงรุก

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
2562
(บาท)

1. โครงการจัดทาแผนและส่งเสริมงานบริการวิชาการ

20,000

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
3. มีกิจกรรมบริการ
วิชาการ และการ
ประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณะ

ตัวชีว้ ัด KPI
1. จานวนการให้
ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ สู่
สาธารณะในแต่ละปี

ค่ าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 ครัง้

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายบริการ 1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์งานบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
วิชาการ

งบประมาณ
2562
(บาท)
30,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
ตัวชีว้ ัด KPI
(Strategic Objective)
1. มีการสนับสนุนการ 1. จานวนการให้ ทนุ
วิจยั เพื่อบูรณาการ
สนับสนุนการวิจยั แบบ
ศาสตร์ ทางสังคม
ชุดโครงการในแต่ละปี
2. มีการพัฒนา
บุคลากรด้ านการวิจยั

1. จานวนการให้ ทนุ
เพื่อสนับสนุนการวิจยั
เพื่อการตีพิมพ์ ในแต่
ละปี
2. จานวนโครงการ
ส่งเสริมการวิจยั การ
ตีพิมพ์ และเผยแพร่
งานวิจยั
3. จานวนการให้
รางวัลสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั
ระดับนานาชาติ
4. จานวนการให้ ทนุ
การนาเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับ
นานาชาติทงในและ
ั้
ต่างประเทศ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
2562
(บาท)
300,000
(ภายในงบ
3,000,000)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. โครงการทุนสนับสนุนการวิจยั แบบชุดโครงการ

ไม่น้อยกว่า 10
ทุน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. โครงการทุนสนับสนุนการวิจยั เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

2,400,000
(ภายในงบ
3,000,000)

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ไม่น้อยกว่า 3
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. โครงการส่งเสริมการวิจยั การตีพิมพ์ และการเผยแพร่งานวิจยั

ภายในงบ
1,100,000

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ไม่น้อยกว่า 3 ทุน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. โครงการรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ

300,000
(ภายในงบ
3,000,000)

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ไม่น้อยกว่า 3 ทุน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.การให้ ทนุ การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับนานาชาติทงในและ
ั้
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
3. มีความร่วมมือและ
เครือข่ายทางวิชาการ
การวิจยั และการ
บริการวิชาการทังใน
้
หรือต่างประเทศ

4. มีกลไกการ
บริหารงานวิชาการ
และการวิจยั

ตัวชีว้ ัด KPI

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

1.จานวนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการสร้ างหรือ
เข้ าร่วมเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
การวิจยั และการ
บริการวิชาการทังใน
้
หรือต่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจยั / 1. กิจกรรมส่งเสริมการสร้ างหรือเข้ าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้ าน
รองคณบดีฝ่ายบริการ การวิจยั
วิชาการ

1. จานวนกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 2
ติดตามความคืบหน้ า
กิจกรรม
ผู้รับทุนสนับสนุนการ
วิจยั จากคณะฯ
2. ร้ อยละของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ที่จดั ทารายงานสรุป
80 ของโครงการที่
ประเมินผลโครงการ
ฝ่ ายวิจยั จัดขึ ้น
ส่งเสริมด้ านการวิจยั
3. จานวนเงินทุนวิจยั
ไม่น้อยกว่า
จากแหล่งทุนภายนอก 10,000 บาท/คน

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
2562
(บาท)

2. กิจกรรมส่งเสริมการสร้ างหรือเข้ าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้ าน
การบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจยั /
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. กิจกรรมติดตามความคืบหน้ าผู้ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
คณะสังคมศาสตร์

-

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. การจัดทารายงานสรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมด้ านการวิจยั

-

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจยั ภายนอก

-

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
ตัวชีว้ ัด KPI
ค่ าเป้าหมาย
(Strategic Objective)
1.มีการพัฒนา
1.ร้ อยละของหลักสูตรที่ ไม่น้อยกว่า 90%
หลักสูตรให้ มี
ผ่านเกณฑ์ของ ส.ก.อ.
มาตรฐาน
2.ร้ อยละของหลักสูตรที่
100%
ดาเนินการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลา
3.จานวนความร่วมมือ
ไม่น้อยกว่า
ทางวิชาการกับ
1 ครัง้
หน่วยงานระดับชาติ
หรือนานาชาติใน แต่ละ
ปี

2.มีการพัฒนา
กระบวนการ การเรียน
การสอนสูส่ ากล

1.จานวนโครงการนิสิต
แลกเปลี่ยน
2.จานวนหลักสูตรที่มี
กิจกรรมการเรียนการ
สอนสูส่ ากล

1 โครงการ
อย่างน้ อย 1
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

รองคณบดีฝ่าย
1. โครงการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิชาการและภาควิชา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ
สัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ
2. โครงการเตรียมการการประชุมวิชาการนานาชาติ

งบประมาณ
2562
(บาท)
400,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและภาควิชา

100,000

รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ

300,000
(รอปรับงบ เดิมมี150,000)

3. โครงการสนับสนุนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยน
ณ ต่างประเทศ
4. โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
5. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ คณะสังคมศาสตร์
6. โครงการบรรยายทางวิชาการ/เสวนาทางวิชาการเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
7. โครงการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยส่งเสริมนวัตกรรมทาง
สังคมแห่ง มก.
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ 1. โครงการสนับสนุนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ แลกเปลี่ยน
สัมพันธ์ฯ
ณ ต่างประเทศ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับสถาบันใน
สัมพันธ์ฯ และภาควิชา ต่างประเทศ / ที่มีการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ

250,000
300,000
30,000
70,000
300,000
(รอปรับงบ)
250,000
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ และ
ภาควิชา
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
ตัวชีว้ ัด KPI
(Strategic Objective)
3.มีการพัฒนา
1.จานวนโครงการที่
บุคลากรด้ านการเรียน เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
การสอน
วิชาการหรือวิชาชีพของ
อาจารย์ประจาต่อปี
4.มีการพัฒนา
1.จานวนทุนการศึกษา
คุณภาพนิสิตและศิษย์ สาหรับนิสิตในแต่ละปี
เก่า

2.จานวนโครงการ
พัฒนานิสิตช่วยงาน
ด้ านวิชาการ

งบประมาณ
2562
(บาท)
400,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตเรียนดี
(24 ทุน ทุนละ 2,000 บาท)

48,000

2. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตดีเด่นด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความ
ประพฤติ ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม บาเพ็ญประโยชน์ กีฬา
(24 ทุน ทุนละ 3,000 บาท)

72,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต
(งบกองทุน)
“

3. ทุนสนับสนุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนเสริมโอกาสทาง
การศึกษา) (58 ทุน ทุนละ 5,000 บาท)

290,000

“

4. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตช่วยงานด้ านวิชาการ TA (19 ทุน
ทุนละ 1,670 บาท)

253,840

“

5,000
(งบกองทุน)

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

2 โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1. โครงการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่า
80 ทุน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

1 โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

โครงการ / กิจกรรม

1.โครงการฝึ กอบรมนิสิตช่วยงานด้ าน TA
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

ตัวชีว้ ัด KPI

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

3.จานวนกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตที่สอดคล้ อง
กับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ ในแต่ละปี

ไม่น้อยกว่าด้ าน
ละ 1 กิจกรรม

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

4.จานวนกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้หรือ
ทักษะวิชาชีพให้ แก่
ศิษย์เก่า ในแต่ละปี
5.ร้ อยละของบัณฑิตที่
ได้ งานทา หรือประกอบ
อาชีพ
6.จานวนนิสิตต่างชาติ
ที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม

ร้ อยละ 60

5 คน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต และ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ฯ

2. โครงการพัฒนาทักษะทาง IT

30,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต
(งบกองทุน)

3. โครงการเตรียมตัวสูก่ ารทางานในอนาคต

50,000

“

4. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจยั ระดับปริญญาตรี

200,000

“

5. โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา “นิสิตต้ นแบบ”

200,000

“

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยวิถีไทย

40,000

“

7.โครงการนิสิตสังคมศาสตร์ สสู่ งั คมไทย

200,000

“

8. โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีชนปี
ั ้ ที่ 1

400,000

“

9. โครงการปั จฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 4
1.โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อศิษย์เก่า

200,000
50,000
(งบรายได้ จาก
โครงการบูรณาการ
และถ่ายทอดฯ)

“
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต และ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ

1.โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ คณะสังคมศาสตร์

30,000

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ฯ

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
2562
(บาท)
25,000
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

5. มีระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสาหรับ
นิสิตเพื่อสร้ าง
จิตสานึกรับใช้ สงั คม

ตัวชีว้ ัด KPI

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

7.จานวนกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้หรือ
ทักษะทางวิชาการ
ให้ แก่นกั เรียนที่สนใจ
เข้ าศึกษา
1.มีแผนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของนิสิต

ไม่น้อยกว่า 1
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1 แผน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

2.จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่
สร้ างจิตสานึกรับใช้
สังคม

ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรม

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

1. โครงการจัดทาแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1. กิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้ องตามกรอบนโยบายกิจกรรม 5
ด้ าน

งบประมาณ
2562
(บาท)
120,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตและ
คณะกรรมการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การบริหารจัดการอย่างยัง่ ยืนบนพื ้นฐานหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
ตัวชีว้ ัด KPI
(Strategic Objective)
1.มีการบริหารจัดการ 1. บุคลากรสาย
องค์กรตามหลัก
สนับสนุนและช่วย
ธรรมาภิบาล
วิชาการมีการทาคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงานและ
ตัวชี ้วัดผลงาน (KPI)
ของแต่ละคนครบทุก
คน
2.ผลการประเมินการ
บริหารตาม
หลักธรรมภิบาลของ
คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์
3.การประชุมรับฟั ง
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานของคณะใน
แต่ละเดือน
4.มีการจัดสัมมนาการ
ทางานเป็ นทีมในแต่
ละปี

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

บุคลากรสาย
สนับสนุนมีคมู่ ือ
การปฏิบตั ิงาน
ครบทุกคน

คณบดี

โครงการ / กิจกรรม
1.โครงการติดตามการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานแบบองค์รวม

งบประมาณ
2562
(บาท)
20,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
คณบดี

100,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต / รอง
คณบดีฝ่ายวิจยั
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ฯ
สานักงาน /
ภาควิชา
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ฯ

ไม่ต่ากว่า 3.5

1 ครัง้

โครงการละ 1 ครัง้
/ ปี

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย
1. โครงการสัมมนาการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็ นทีม
กิจการนิสิต / รอง ในการปฏิบตั ิงาน
คณบดีฝ่ายวิจยั
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ 2. โครงการผู้บริหารพบประชาคม
สานักงาน/ภาควิชา

3. โครงการสัมมนาสัญจร (อาจารย์/บุคลากร)

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ 4. โครงการเกษียณอายุบคุ ลากรและถ่ายทอดประสบการณ์

70,000
1,800,000
350,000
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

ตัวชีว้ ัด KPI

งบประมาณ
2562
(บาท)
200,000
10,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
กฎหมาย นโยบาย
และแผน

1.โครงการพัฒนามาตรฐานและการดาเนินงานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

100,000

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

45,000

3.โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการในเรื่องการประกันคุณภาพ

150,000
-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

300,000
(งบโครงการทานุ
บารุงศิลปะฯ)
80,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

5.มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ
หน่วยงานในแต่ละปี

อย่างน้ อย 2
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กฎหมาย นโยบาย
และแผน

1.โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและแผนบริหารความเสี่ยง
2.โครงการตรวจสอบภายใน

6.จานวนโครงการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะให้
ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

จานวนโครงการ
ไม่น้อยกว่า 2
โครงการ/ปี

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

7.มีแผนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ภายในปี 2562

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

1.จัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะสังคมศาสตร์

8.จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาหรับ
บุคลากรในแต่ละปี

ไม่น้อยกว่า
2 โครงการ / ปี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต / รอง
คณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

1.โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : สืบสานวัฒนธรรมวันสาคัญ
ทางศาสนาและประเพณีไทย
2.โครงการวันคล้ ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ฯ
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
2. มีการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัด KPI
1.จานวนเงิน
งบประมาณที่จดั สรร
ให้ บคุ ลากรได้ เรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
ต่อคนต่อปี

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 3,600 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
บาท
2. โครงการเสริมสร้ างทักษะภาษาอังกฤษแก่บคุ ลากร
(การพัฒนาศักยภาพทางด้ านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร์)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

200,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

2.กิจกรรมการรณรงค์
ประหยัดพลังงาน

อย่างน้ อย 1
กิจกรรม

3.จานวนครัง้ ของการ
ประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วย
วิชาการ
4.จานวนครัง้ การ
ฝึ กอบรมของบุคลากร

2 ครัง้ / ปี

หัวหน้ าสานักงานฯ

1.โครงการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

50,000

หัวหน้ าสานักงานฯ

2 ครัง้ / คน / ปี

หัวหน้ าสานักงานฯ

1.โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร

200,000

หัวหน้ าสานักงานฯ

ภายในปี 2562

คณบดี

1.โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

100,000

คณบดี

1 ครัง้ / เดือน

คณบดี

3. มีการบริหารการเงิน 1.มีการจัดทาแผน
ที่มีประสิทธิภาพและ กลยุทธ์ทางการเงิน
ประสิทธิผล
2.มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินเสนอ
คณะกรรมการประจา
คณะฯ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ 1.โครงการประกวดสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน
นิสิต

งบประมาณ
2562
(บาท)
ภายในงบ
400,000
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
4. มีสภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพที่
เอื ้ออานวยต่อการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบตั ิงาน
5.มีการพัฒนาสุขภาพ
และส่งเสริมการเล่น
กีฬาของบุคลากร
6. มีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัด KPI

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

1.มีการสารวจความ
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ
2.มีการพัฒนา
ปรับปรุงห้ องสมุด

ความพึงพอใจไม่
น้ อยกว่า 3.5

1.จัดโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อม/กีฬา

ไม่น้อยกว่า 1
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ 1.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

1.จานวนโครงการ การ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ในแต่ละปี

ไม่น้อยกว่า 5
โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
/
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย 2.โครงการพัฒนาและปรับปรุง website คณะสังคมศาสตร์
สื่อสารองค์การฯ
3. โครงการทาฐานข้ อมูลศิษย์เก่า Data base online ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 1
ครัง้ /ปี

รองคณบดีฝ่ายกิจการ 1. สารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพสาหรับการ
นิสิต
เรียนการสอน และการทากิจกรรมในคณะสังคมศาสตร์
2. สารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพต่อ
ห้ องสมุดในคณะสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศฯ 1. โครงการพัฒนาห้ องสมุด

ไม่น้อยกว่า 3.5
คะแนน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต

50,000

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

50,000

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

(ปรับมาจากโครงการนิสิต
แลกเปลี่ยน 20,000)

4. โครงการปรับปรุงระบบสื่อประชาสัมพันธ์ / แนะนาคณะ
สังคมศาสตร์
5. โครงการจัดทาครุภณ
ั ฑ์ดิจิตอล
2.คะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
ระบบสารสนเทศ

งบประมาณ
2562
(บาท)
-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ 1.สารวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศในแต่ละปี
นิสิต / ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ ายสื่อสารองค์การฯ
และผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพฯ

100,000
100,000
100,000

100,000
300,000
50,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต / ผู้ชว่ ย
คณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์การฯ และผู้ชว่ ย
คณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ
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วัตถุประสงค์ เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)
7.มีการจัดการความรู้
บนพื ้นฐานวัฒนธรรม
องค์กรแบบสัมมทิฎฐิ
8.มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ัด KPI

ค่ าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด

โครงการ / กิจกรรม

1.จานวนโครงการการ
จัดการความรู้ในแต่ละ
ปี
1.จานวนโครงการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ

1 โครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

1. โครงการจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

อย่างน้ อย 2
โครงการ

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ

1.โครงการติดตังจอรั
้ บภาพกล้ องวงจรปิ ดอาคาร 1 และอาคาร 4
2.โครงการฝึ กซ้ อมเผชิญเหตุอคั คีภยั

งบประมาณ
2562
(บาท)
450,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /
กิจกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

100,000
100,000

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่าย
สื่อสารองค์การฯ
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