17/07/61

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561
รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
หนวยงาน สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด
• จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

หนวย

- ปริญญาตรี

ผล

รอยละ

900

781

87

2

2

100

คน

- ปริญญาตรี
• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

แผน

หลักสูตร

1
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ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด

หนวย

• จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด

คน

• จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา

คน

แผน

ผล
15

- ปริญญาโท

10

- ปริญญาเอก

5

• จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ

คน

- ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน

3

- ที่อยูระหวางการยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการ

1

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด
• รอยละนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามเวลา
(รวมหลักสูตรวิสาหกิจ)

หนวย

แผน

ผล

174

127

รอยละ

รอยละ

- ปริญญาตรี
• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสาํ เร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จ
การศึกษา

รอยละ

90

96.4

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง
สาขา

รอยละ

90

95.5

2
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด

หนวย

แผน

ผล

รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ

100

57.7

57.7

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นทีค่ รั้งที่ 1/61)

คะแนน

4.90

2.92

59.6

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ

100

50

50

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ที่หนวยงานรับผิดชอบ

3
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวที่วัดที่ 1
จํานวนโครงการวิจัยใหม

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

2

ผล

2

รอยละ

100

1.โครงการอาเซียนกับระบบการอภิบาลภูมิภาคในเรื่องการยาย
ถิ่นแบบไมปกติของชาวโรฮิงญา แหลงทุน สกว.
เงินวิจัย 511,700 บาท
โดย อาจารยอนุสรณ ชัยอักษรเวช
กําหนดสงรางรายงานฉบับสมบูรณในวันที่ 8 เมษายน 2561
2.ผลกระทบของการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตอความ
มั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรในชุมชน: ศึกษากรณีการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสมโอทับทิมสยามปากพนัง
แหลงทุน สกว. เงินวิจัย 280,000 บาท
โดย คณาจารยหลักสูตรนิติศาสตร
รายงานความคืบหนางานวิจัย 6 เดือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2561 กําหนดสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ พฤษภาคม 2561

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวที่วัดที่ 5
จํานวนโครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
แผน

ผล

4

0(4)

รอยละ
โครงการบูรณาการฯ จํานวน 4 โครงการ จะดําเนินการ
ในไตรมาส 3-4/2561
1. โครงการนิติศาสตรสัมพันธชุมชน : อบรมกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญาเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกรรม (พื้นที่บริเวณลุมน้ํา
ปากพนัง) อยูระหวางดําเนินการ
2. โครงการนิติศาสตรสัมพันธชุมชน : คลินิกกฎหมายใกลบาน
(พื้นที่ต.ไทยบุรี ต.หัวตะพาน ต.โพธิ์ทอง และ ต.ทาศาลา อ.ทา
ศาลา) อยูระหวางดําเนินการ
3. โครงการบริหารจัดการเมือง (City Management)
4. โครงการแผนการบริหารจัดการการทองเที่ยวทองถิ่นในมิติ
ดานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น Thailand 4.0
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวที่วัดที่ 9
จํานวนกิจกรรมบูรณาการงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
แผน

ผล

รอยละ

1

1

100

โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่น
ประสานโครงการประชารัฐ โดย อ.ดร.ทัศนียา บริพิศ
จัดโครงการในวันที่ 12,26 ธันวาคม 2560
11,12 มกราคม 2561 และ 9 มีนาคม 2561
สถานที่ ณ ชุมชนโมคลาน โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหกับ
นักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
WU1-3-4 จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ไดรับ
งบประมาณจากองคกรภายนอก

WU1-4-15 รอยละของอาจารยที่
ทําวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด

เปาหมาย
ผล
รอยละ

-

1

≥80

73.3

ผลการดําเนินงาน

โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนทุนจาก สกว. 1 โครงการ
(เงินทุน 280,000 บาท)
- ผลกระทบของการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตอความ
มั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรในชุมชน: ศึกษากรณีการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสมโอทับทิมสยามปากพนัง
อาจารยทํางานวิจัยจํานวน 11 ทาน
91.6 จากอาจารยทั้งหมด 15 ทาน
-
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
แผน

เปาหมาย
ผล
รอยละ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
WU2-3-4 รอยละของหนวยงาน
ที่มีผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผน

≥80

59

74

WU2-4-7 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

≥60

33

55

อาจารประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5 ทาน
จากอาจารยทั้งหมด 15 ทาน

50

อาจารประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 3 ทาน จากอาจารยทั้งหมด 15 ทาน

WU2-4-8 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ

≥40

20

หนวยงานดําเนินการโครงการตามแผนงานไปแลว 22 โครงการ
จากโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวที่วัดที่ 12
จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานสอบมาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพ

3

เปาหมาย
ผล
รอยละ

0(3)

ผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการสอบมาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 3 โครงการ ดําเนินการในไตรมาส
3-4/61
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานสอบมาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพ หลักสูตรรัฐศาสตร
2. Exit Exam for Public Administration
3. อบรมใบอนุญาตทนายความ

6
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ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
WU3-1-4 จํานวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงหรือเปดใหมตามความ
ตองการของสังคม หรือตอบสนอง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4
หรือตรงกับ Requirement
ระบบมาตรฐานนานาชาติ

WU3-3-15 รอยละของหลักสูตรที่
สงเสริมความเปนนานาชาติ
(Bilingual /English program/
International program)

เปาหมาย
ผล
รอยละ

-

3

-

-

1

-

ผลการดําเนินงาน

จํานวนหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 อยูระหวางประเมินผล
และปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (Gen-ed) ใหเขากับเกณฑ
มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อยูระหวางปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป
(Gen-ed) ใหเขากับเกณฑมหาวิทยาลัย
จํานวนหลักสูตรเปดใหม 1 หลักสูตร
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต
อยูระหวางเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต
อยูระหวางเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 33
จํานวนโครงการติวความรูทาง
วิชาการใหนักศึกษา

2

เปาหมาย
ผล
รอยละ

1(2)

ผลการดําเนินงาน

1. โครงการติวความรูทางวิชาการใหนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตร ดําเนินกิจกรรมในไตรมาส 3/2561
2.โครงการติวความรูทางวิชาการใหนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตร
- กิจกรรมติวพี่สอนนอง ดําเนินการเมื่อวันที่ 29 พ.ย. และ 27
ธ.ค. 2560 ผลการใชจาย 2,203 บาท โดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการ 170 คน และนักศึกษามีทักษะในการเขียนตอบขอสอบ
กฎหมายเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 34
จํานวนโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษา

3

เปาหมาย
ผล
รอยละ

1(3)

100

ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรนิติศาสตรมีโครงการพานักศึกษาไปแขงขัน 3 รายการ
1. โครงการแขงขัน Moot Court
2. โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมาย โดยศาลยุตธิ รรม
3. โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมาย
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ซึ่งอยูระหวางรอสมัครเขารวมแขงขัน
และมีโครงการเขารวมแขงขันนอกแผน 1 โครงการ
1. โครงการแขงขันโตเถียงปญหากฎหมาย
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 36
จํานวนโครงการประชาสัมพันธ
หลักสูตร/สํานักวิชา

1

เปาหมาย
ผล
รอยละ

1

100

ผลการดําเนินงาน

- เดินทางไปประชาสัมพันธ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
- นําแผนพับและ Roll-up ไปประชาสัมพันธในกิจกรรม
open house
- รวมกิจกรรมประชาสัมพันธ ณ ศูนยการคาโรบินสัน โอเชี่ยน
- คณบดีและรองคณบดีเขารวมกิจกรรมโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการกับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
WU4-3-7 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทาง
วิชาการและทางสังคมของ
นักศึกษา
WU4-3-10 จํานวนผลงาน/รางวัล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

เปาหมาย
ผล
รอยละ

-

11

-

3

0

0

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินกิจกรรมสงเสริมศักยภาพทางวิชาการและสังคมของ
นักศึกษา จํานวน 11 โครงการ เชน โครงการสัมมนาความคิดทาง
การเมืองรวมสมัย โครงการบรรยายสาธารณะ:อนาคตการเมือง
ไทยภายใตรัฐธรรมนูญ/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการ
ทํางาน
หลักสูตรนิติศาสตรมีโครงการพานักศึกษาไปแขงขัน 3 รายการ
1. โครงการแขงขัน Moot Court
2. โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมาย โดยศาลยุตธิ รรม
3. โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมาย
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยูระหวางรอสมัครเขาแขงขัน
และมีโครงการเขารวมแขงขันที่ไมไดวางแผนไวกอน 1 โครงการ
1. โครงการแขงขันโตเถียงปญหากฎหมาย
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1.แผนพัฒนาอาจารยดาน
การทําวิจัยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและตามภาระ
งาน

เปาหมาย
แผน ผล
มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

- ดําเนินโครงการพัฒนากลยุทธการทําแผนดาน
การวิจัยใหกับอาจารยในสํานักวิชารัฐศาสตรและ
นิติศาสตร

ไมมี

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
2.แผนพัฒนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักวิชาใหอยูในระดับ
“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร
ในระดับคะแนน 4.90
3.แผนปฏิบัติการเชิง
ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
แผนงบประมาณประจําป
2561
4.แผนสงเสริมอาจารยดาน
การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก

เปาหมาย
แผน ผล

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

มี

มี

แผนดําเนินโครงการ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
2.โครงการขอตําแหนงทางวิชาการ
3.โครงการอบรมแผนการเขียนตําราและหนังสือ

ไมมี

มี

มี

ปรับโครงการและตัวชี้วัดใหตอบสนองตอแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ไมมี

มี

มี

สงเสริมใหคณาจารยในสํานักวิชาฯ เขาอบรม
ภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา

ไมมี
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
เปาหมาย
แผน ผล

ตัวชี้วัด
5.แผนพัฒนาอาจารยดาน
การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น

มี

มี

6.แผนพัฒนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของสํานักวิชาใหอยูในระดับ
“ดีมาก” ขึ้นไปทุกหลักสูตร
ในระดับคะแนน 4.90

มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

- อาจารย 1 ทานกําลังอยูในกระบวนการของ
ตําแหนงทางวิชาการ
- อาจารย 2 ทานกําลังเตรียมเอกสารเพื่อเขาสูการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ
แผนดําเนินโครงการ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
2.โครงการขอตําแหนงทางวิชาการ
3.โครงการอบรมแผนการเขียนตําราและหนังสือ

ไมมี

ไมมี

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
และวิทยาการสมัยใหม
ตัวชี้วัด
8.หลักสูตรที่มีการพัฒนาให
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 และความตองการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน

เปาหมาย
แผน ผล
มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

จํานวนหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 อยูระหวาง
ประเมินผล
และปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป (Gen-ed) ใหเขากับ
เกณฑมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อยูระหวางปรับ
รายวิชาศึกษาทั่วไป (Gen-ed) ใหเขากับเกณฑ
มหาวิทยาลัย
จํานวนหลักสูตรเปดใหม 1 หลักสูตร
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย
ประยุกต
อยูระหวางเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561

ไมมี
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ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
และวิทยาการสมัยใหม
เปาหมาย
แผน ผล

ตัวชี้วัด
9.มีเกณฑมาตรฐานสาขาวิชา
ของทุกหลักสูตรที่ไมอยูการ
ควบคุมของสภาวิชาชีพ

มี

มี

10.นักศึกษาทุกคนผานการ
ทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา
(Exit Exam) รอยละ 90

มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

มีเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย
ประยุกต

ไมมี

ยังไมดําเนินการ

ไมมี

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
และวิทยาการสมัยใหม
ตัวชี้วัด
12.อาจารยทุกคนของสํานัก
วิชามีการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใชหลักการ
Active Learning หรือเขา
รวมพัฒนาการเรียนการสอน
ตามระบบ UKPSF

เปาหมาย
แผน ผล
มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

- อาจารยเขารวมการอบรม UKPSF 1 ทาน
- มีนโยบายใหอาจารยทุกทานเขาอบรม UKPSF

ไมมี
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ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบ
และวิทยาการสมัยใหม
เปาหมาย
แผน ผล

ตัวชี้วัด
13.อาจารยที่มีความสามารถ
ในการสอนเปนภาษาอังกฤษ
(ใช Power point เปน
ภาษาอังกฤษ และ
ประเมินผลโดยใช
Formative Assessment)

มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรค

มีการสอน Power point เปนภาษอังกฤษ และ
ประเมินผลโดยใช Formative Assessment ใน
หลายรายวิชา โดยเฉพาะในหลักสูตรรัฐศาสตร
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ

ไมมี

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด
15.มีมาตรการการดูแล
นักศึกษาใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยเร็ว

เปาหมาย
แผน ผล
มี

มี

สรุปผลการดําเนินงาน
มีการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด จัดติวหนังสือ
และใหนักศึกษาเขาพบในวันเวลาที่กําหนดเพื่อ
ปรึกษาในเรื่องตางๆ

ปญหาอุปสรรค
ไมมี

13

