
โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

obj.2 ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

KR 3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีสอดคล้องเชิงพ้ืนท่ี   ร้อยละ 100

1 โครงการทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องเชิงพ้ืนท่ี 50,000 งานวิชาการ 50,000

KR 4 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีการด าเนินตามรูปแบบ EEC model    2 หลักสูตร

2 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายศาลปกครอง คณบดี

3 โครงการอบรมหลักสูตร HR ส าหรับสถานประกอบการ คณบดี

KR 5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CW/EEC model    ร้อยละ 50

4 คณะรัฐศาสตร์ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 งานวิชาการ, ภาควิชา

KR 6 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกรรม 1 หลักสูตร

5 โครงการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม และนวัตกรรมท้องถ่ิน 200,000 คณบดี 200,000

KR 7 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50

6 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 50,000 งานกิจการนิสิต 50,000

7 โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางอาชีพ Smart POLLAW 100,000 100,000

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล

Obj ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และแรงงานในพ้ืนท่ี

KR 1จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ (Re-skill/ Up-skill) 1 หลักสูตร

8 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตร (Non-degree).. 250,000 ดร. ธีรพงษ์ ภูริปาณิก 250,000

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทราบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ภายหลังจบ

การศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปี

นิสิตช้ันปี 3 และปี4 เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80, ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยว่าร้อยละ 80

ผศ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน และ

คณะ



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

KR 2 จ านวนแรงงานท่ีเข้ารับการรับรองสมรรถนะ (Re-skill/ Up-skill)  50 คน

1 หลักสูตร

9 ผลักดันหลักสูตรให้ผ่านการรับรอง AUN-QA

Program 2 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

Obj. พัฒนาหลักสูตรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

KR 1 จ านวนสถานประกอบการท่ีรับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model 100 สถานประกอบการ

10 5,000 จ านวน 3  สถานประกอบการ ผศ.ดร.สุปราณี  ธรรมพิทักษ์ 5,000

ได้แก่  สทป. กองทุนหมู่บ้าน ชลบุรี  ทต.

ตะเคียนเต้ีย

11 25,000 25,000

12 25,000 อ. จิรวัธ 25,000

13 โครงการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนนิสิตให้เข้าสู่ Law Firms 

(EWIE/EEC model)

60,000 เพ่ือสร้างโอกาสในการท างานตามสาย

วิชาชีพ และเป็นการสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมระหว่างหน่วยงาน

ผศ.ดร.ภัทรมน 60,000

14 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์การท างาน 

(CWIE / EEC model )

60,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 60,000

KR 3 จ านวนหลักสูตรมีปริญญาท่ีได้รับการรับรองระดับสากล (เช่น AUN-QA, ABEST 21 หรือ 

WFME เป็นต้น)

โครงการจัดท า MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ

สถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานราชการอ่ืน สถานประกอบการ และ

ชุมชน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการจัดท า MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ

สถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานราชการอ่ืน สถานประกอบการ และ

ชุมชน ภาควิชารัฐศาสตร์

การจัดท าความร่วมมือ หรือกิจกรรม

ภายใต้ความร่วมมือ อย่างน้อย 3 สถาน

ประกอบการ

โครงการจัดท า MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ

สถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานราชการอ่ืน  และสถานประกอบการ

เอกชนอ่ืน ภาควิชานิติศาสตร์

รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข  

 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาบัน ท่ี

เข้าร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU)



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

ร้อยละ 25

10 5,000 จ านวน 3  สถานประกอบการ ผศ.ดร.สุปราณี  ธรรมพิทักษ์ 5,000

ได้แก่  สทป. กองทุนหมู่บ้าน ชลบุรี  ทต.

ตะเคียนเต้ีย

11 25,000 25,000

12 25,000 อ. จิรวัธ 25,000

program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต

obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต

KR1 จ านวนรายวิชา BUU-MOOCs 2 รายวิชา

15 50,000 งานวิชาการ/IT 50,000

16 โครงการ BUU-MOOCs ด้านกฎหมาย หรือเผยแพร่คลิปวีดีโอ

เก่ียวกับกฎหมาย

100,000 มีคลิปเผยแพร่อย่างน้อย 1 คลิป อ.ศิริศักด์ิ 

ผศ.ดร.รัชนี 

100,000

17 โครงการ BUU-MOOCs ด้านรัฐศาสตร์ หรือการเผยแพร่ข้อมูล

ทางรัฐศาสตร์ในส่ือออนไลน์ (รัฐศาสตร์ Edutainment ไม่จ ากัด)

100,000 มีรายวิชาในการจัดท าตามระบบ BUU – 

MOOCs จ านวน 1 รายวิชา หรือ การ

เผยแพร่ข้อมูลทางรัฐศาสตร์ในส่ือออนไลน์

อย่างน้อย 3 คลิป

รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข   

  ดร.ด ารงพล แสงมณี

100,000

การจัดท าความร่วมมือ หรือกิจกรรม

ภายใต้ความร่วมมือ อย่างน้อย 3 สถาน

ประกอบการ

KR 2 ร้อยละของสถานประกอบการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีรับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC 

model * คิดจากร้อยละของนิสิตช้ันปีท่ี 4

โครงการจัดท า MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ

สถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานราชการอ่ืน สถานประกอบการ และ

ชุมชน

โครงการจัดท า MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ

สถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานราชการอ่ืน สถานประกอบการ และ

ชุมชน ภาควิชารัฐศาสตร์

รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข  

 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน

โครงการจัดท า MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ

สถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานราชการอ่ืน  และสถานประกอบการ

เอกชนอ่ืน ภาควิชานิติศาสตร์

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดท ารายวิชาใน

ระบบ BUU-MOOCs

ภาควิชามี 1 รายวิชาท่ีมีการริเร่ิมในระบบ 

BUU-MOOCs ภาควิชาละ 1 วิชา

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาบัน ท่ี

เข้าร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU)



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

KR 2 จ านวนผู้ใช้บริการ BUU-MOOCs 40 คน

KR 4 จ านวนบัณฑิตจิตอาสา (ร้อยละ 5 ของนิสิตระดับปริญญาตรี) 173 คน

18 โครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาสู่ชุมชน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 100,000 พ้ืนท่ีเป้าหมาย 1 พ้ืนท่ี คณะท ากิจกรรม

ทางวิชาการและการพัฒนาต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี

เดิม ไม่น้อยกว่า 4 ปี / และมีรายงานการ

ด าเนินงานชัดเจน

งานกิจการนิสิต 100,000

19 โครงการ รป.ศ. อาสาพัฒนาพ้ืนท่ี 20,000 ร้อยละ 10 ของนิสิตในคณะ (AUN-QA 2) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20,000

20 โครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาสู่ชุมชน (โครงการบัณฑิตจิตอาสา

ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับภาควิชารัฐศาสตร์)

200,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์  

อ.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ

100,000 100,000

Program 4 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล

2 กิจกรรม/โครงการ

21 โครงการเวทีเสวนาวิชาการด้านกฎหมายร่วมกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ภาควิชานิติศาสตร์

100,000 การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง อ. เอกพล 100,000

22 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการสู่การเป็นท่ียอมรัฐในระดับสากล 40,000 การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล,

 ดร.พัชราภา ตันตราจิน, ผศ.

ดร.สกฤติ อิสริยานนท์, ดร.โชติ

สา ขาวสนิท, ดร.ญาเรศ อัคร

พัฒนานุกูล

40,000

2 กิจกรรม/โครงการ

21 โครงการเวทีเสวนาวิชาการด้านกฎหมายร่วมกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ภาควิชานิติศาสตร์

100,000 การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง อ. เอกพล 100,000

KR1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีถูกจัดล าดับใน 500  ล าดับ

แรกของโลก

KR2 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีถูกจัดล าดับใน 200 ล าดับแรก

ของเอเชีย



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

22 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการสู่การเป็นท่ียอมรัฐในระดับสากล 30,000 การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล,

 ดร.พัชราภา ตันตราจิน, ผศ.

ดร.สกฤติ อิสริยานนท์, ดร.โชติ

สา ขาวสนิท, ดร.ญาเรศ อัคร

พัฒนานุกูล

30,000

23 โครงการการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากต่างแดน 500,000 500,000

24 โครงการน าภาควิชาสู่การรองรับในระดับสากล 10,000 10,000

25 150,000 ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร

รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

150,000

KR3 จ านวนคร้ังในการน าเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล 1 คร้ัง

25 150,000 ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร

รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

150,000

24 โครงการน าภาควิชาสู่การรองรับในระดับสากล 10,000 10,000

21 โครงการเวทีเสวนาวิชาการด้านกฎหมายร่วมกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ภาควิชานิติศาสตร์

100,000 การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง อ. เอกพล 100,000

22 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการสู่การเป็นท่ียอมรัฐในระดับสากล 30,000 การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล,

 ดร.พัชราภา ตันตราจิน, ผศ.

ดร.สกฤติ อิสริยานนท์, ดร.โชติ

สา ขาวสนิท, ดร.ญาเรศ อัคร

พัฒนานุกูล

30,000

จัดสัมมนาน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาในเครือข่าย จ านวน 1 

คร้ัง  นิสิตและคณาจารย์ทุกเครือข่าย และ

ผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานและร่วม

กิจกรรม อย่างน้อย 200 คน

น านิสิตช้ันปีท่ี 2-3 ท่ีมีศักยภาพได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในต่างประเทศ ไม่

เกิน 20 คน

โครงการสัมมนาการน าเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ

ประศาสนศาสตร์

งานกิจการนิสิต

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง นิสิตช้ันปี3 และ 4 เข้า

ร่วมคร้ังละ 100 คน

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการสัมมนาการน าเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ

ประศาสนศาสตร์

จัดสัมมนาน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาในเครือข่าย จ านวน 1 

คร้ัง  นิสิตและคณาจารย์ทุกเครือข่าย และ

ผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานและร่วม

กิจกรรม อย่างน้อย 200 คน

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง นิสิตช้ันปี3 และ 4 เข้า

ร่วมคร้ังละ 100 คน

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

Program 5 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการท าวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

obj. สร้างการรับรู้ด้านคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล

KR1 จ านวนงานวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ 1 เร่ือง ฝ่ายวิจัย

2 เร่ือง ฝ่ายวิจัย

1 คน ฝ่ายวิจัย

KR4 จ านวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2 2 เร่ือง

26 โครงการค่ายพัฒนาวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 200,000 จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึน ฝ่ายวิจัย, ภาควิชา 200,000

27 โครงการค่ายพัฒนาวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 200,000 จ านวนรองศาสตราจารย์เพ่ิมข้ึน ฝ่ายวิจัย, ภาควิชา 200,000

5 โครงการ

28 โครงการเปิดบ้าน WE:POLLAW BUU 100,000 100,000

platform 3: การพัฒนาองค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 

KR2 จ านวนงานวิจัย ท่ีมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus

 / ISI

KR 3 ร้อยละของนักวิจัยท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10 ข้ึนไป

 (ให้ส่วนงานรับเป้าหมายเป็นจ านวนนักวิจัยท่ีมีค่าเฉล่ียดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10 ข้ึน

ไป) (หน่วยวัด : คน)

Obj.1 เป็นศูนย์กลางการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก

platform 2: การเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นท่ีพ่ึงในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน

Obj.2 เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก

Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

KR 3 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีพัฒนาชุมชนภาคตะวันออก

จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมต้นและมัธยม

ปลายเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน 

ความพึงพอใจต่อโครงการมากกว่าร้อยละ 

70

งานกิจการนิสิต

Obj.1 เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

ร้อยละ 3

Program 9 มุ่งสู่องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ

obj. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร

1 คน

29 ผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม EdPEx Criteria & Assessor และ 

TQA Criteria & Assessor

- ผู้บริหารผ่านการอบรมจ านวน 1 คน คณบดี/รองคณบดี

1

Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย

obj. สร้างสมความม่ันคงทางการเงินขององค์กร

KR 1 ส่วนงานท่ีมีการบริหารเงินโดยมีรายจ่ายไม่เกินกว่ารายได้ (ส่วนงานท่ีรับเป้าหมายใส่ 1) 1

KR 2 ส่วนงานท่ีผ่านเกณฑ์ NI – 12 (ส่วนงานท่ีรับเป้าหมายใส่ 1) 1

30 คณะด าเนินการนโยบายและสร้างประสิทธิภาพในการใช้จ่าย

งบประมาณ

Program 12 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (ตัวช้ีวัดเสนอ คปอ. คร้ัวท่ี 5/64 วันท่ี 3 ก.ย. 64)

obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน

4 กิจกรรมKR 1 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น งานด้าน

สถานท่ีต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน งานบริหารพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยในสถานการณ์วิกฤติ งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัดพลังงาน งานความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต การจัด

การพลังงานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ า และการจัดการระบบขนส่ง

Obj.2 เป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

Obj.3 เป็นองค์กรท่ียึดหลักธรรมาธิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคม

KR 2 ความย่ังยืนทางการเงิน (ร้อยละการเติบโตของรายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งเงินรายได้)

KR 1 จ านวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria

 & Assessor)

KR 2 ส่วนงานท่ีได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx

 200 คะแนนข้ึนไป (ส่วนงานท่ีรับเป้าหมายใส่ 1)



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

31 โครงการ Green Office 20,000 ส านักงานมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ส านักงานคณบดี 20,000

32 โครงการ Digital office - ปริมาณการใช้กระดาษลดลง ร้อยละ 15 ส านักงานคณบดี

33 โครงการการ Save Energy 2,500 ค่าไฟฟ้าท่ีลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ส านักงานคณบดี 2,500

34 โครงการ Save Water Save Life 15,000 ส านักงานคณบดี 15,000

KR 3 การลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีก่อน

33 โครงการ Save Energy 2,500 ส านักงานมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ส านักงานคณบดี 2,500

KR 4 การลดลงของการใช้น้ าเม่ือเทียบกับปีก่อน

34 โครงการ Save Water Save Life 15,000 ส านักงานคณบดี 15,000

รวมงบประมาณโครงการใน OKRs 3,225,000 450,000 610,000 410,000 655,000 1,100,000

โครงการประจ า นอก OKRs

35 โครงการ WIL ระดับหลักสูตร “การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” จัด

ตารางสอนเทอมต้น/65 ปี 4 เพ่ือให้สอดรับกับโครงการ

100,000 2 หลักสูตร ภาคต้น/2564  (AUN-QA 3) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 100,000

36 โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาควิชารัฐประศาสน

ศาสตร์

20,000 นิสิตท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 67749159 

สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถ่ิน และ

รายวิชา 67748159 สัมมนาทางการ

บริหารงานท้องถ่ินในอนาคต มีความรู้ความ

เข้าใจและเตรียมพร้อมส าหรับการฝึกงาน 

(AUN-QA 6)

ดร. เอกลักษณ์  ณัถฤทธ์ิ 20,000

KR 1 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น งานด้าน

สถานท่ีต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน งานบริหารพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยในสถานการณ์วิกฤติ งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัดพลังงาน งานความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต การจัด

การพลังงานและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การจัดการขยะ การใช้น้ า และการจัดการระบบขนส่ง



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

37 โครงการเสริมสร้างความรู้ในรายวิชา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้

ความเช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ

30,000 เพ่ือให้นิสิตของภาควิชารัฐประศาสน

ศาสตร์มีรู้ความเข้าใจในศาสตร์การบริหาร

อย่างลึกซ้ึง (AUN-QA 3)

คณาจารย์ 30,000

38 โครงการ 4+1 เพ่ือเสริมสร้างทักษาะความเป็นผู้น า 200,000 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับนิสิตช้ันปีท่ี 4

 ก่อนจบการศึกษา (AUN-QA 3)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร

รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร

อ.สมคิด เพชรประเสริฐ

อ.พงศธร  แก้วมณี

200,000

39 โครงการศึกษาดูงานของนิสิตในระดับหลักสูตรปริญญาตรี 200,000 นิสิตหลักสาขาวิชาการบริหารท้องถ่ินและ

การบริหารท่ัวไป ช้ันปีท่ี 3 (AUN-QA 3)

คณาจารย์ สอนช้ันปีท่ี 3 200,000

40 โครงการอบรม Internet of Things, Big Data จัดอบรมเพ่ิม

ทักษะความรู้เก่ียวกับ technology และ life-long learning

16,000 นิสิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  

(AUN-QA 3)

ผศ. ดร. ธีระ  กุลสวัสด์ิ 16,000

41 โครงการเวทีวิชาการ Public Administration and Social 

Science in EEC Forums : Sustainable Development 

Goals (SDGs)

200,000 จ านวน 1 คร้ัง มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

อย่างน้อย 3 หน่วยงาน  (AUN-QA 5)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร

ดร.เอกลักษณ์  ณัถฤทธ์ิ

200,000

42 โครงการส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้ารร่วม

เวทีสัมมนาหรือแข่งขันทางวิขาการท้ังในและต่างประเทศ : Joint

 Lecture (การปรับตัวด้านการท่องเท่ียวยุค Covid)

100,000 จ านวน 3 คร้ัง ต่อปีการศึกษา  (AUN-QA 

3)

ดร.นพวรรณ  พ่ึงพา 

ผศ.ดร.อุษณากร  ทาวะรมย์

ผศ.ดร.จักรชัย ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ

อ.พงศธร  แก้วมณี

100,000

43 โครงการAcademic Challenge Awards การท างานร่วม

ระหว่างนิสิตและอาจารย์ งานวิชาการของระดับอาจารย์

100,000 ภาคปลาย/65 นิสิตและคณาจารย์ภาควิชา

รัฐประศาสนศาสตร์  (AUN-QA 5, 7)

ดร.กฤษฎา  นันทเพ็ชร 100,000



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

44 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรเทียบเคียงแลกเปล่ียนเรียนรู้การท า

การพัฒนาหลักสูตร

250,000 จ านวน 1 คร้ัง, คณาจารย์ภาควิขา รปศ.   

        (AUN-QA 2)

ผศ.ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 250,000

45 รัฐประศาสนศาสตร์พบ stakeholders และเครือข่ายทาง

วิชาการองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ

100,000 จ านวน 1 คร้ังต่อภาคการศึกษา (AUN-QA

 1,2)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 100,000

46 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ภาควิชา รปศ. 30,000 จัดอบรมเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์และด้านอ่ืนๆ ให้ความรู้

กับอาจารย์ในภาควิชา 2 คร้ัง มีอาจารย์

เข้าร่วม ทุกคน    (AUN-QA 5)

ดร.พรเทพ  นามกร 30,000

47 โครงการรางวัลเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ส าหรับ

คณาจารย์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ (The Best PA-KM 

Awards)

30,000 คณาจารย์ในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

เข้าร่วมทุกคน / จัดการให้รางวัลนักวิจัย

ดีเด่นของภาควิชาฯ / อาจารย์สอนดี / 

บริการวิชาการดี  (AUN-QA 5)

ผศ.ดร.จักรชัย  ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ 30,000

48 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

20,000 จัดอบรมทักษะการเขียนผลงานวิชาการ

ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชา 

จ านวน 1 คร้ัง  (AUN-QA 3)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 20,000

49 โครงการส่งเสริมการเขียนผลงานวิชาการและการน าเสนอผลงาน

วิชาการในเวทีระดับชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

50,000 บทความวิชาการและวิจัยของนิสิต อย่าง

น้อย 10 บทความ (AUN-QA 3)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 50,000

50 ปัจฉิมศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 30,000 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยว่าร้อยละ 80 

(AUN-QA 6)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 30,000



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

51 โครงการฝึกประสบการณ์การท าวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 150,000 ฝึกประสบการณ์การท าวิจัย หลักสูตรละ 1

 คร้ัง มีผลงานวิจัยหลักสูตรละ 1 เล่ม จัด

อบรมและการน านิสิตลงพ้ืนท่ีในการเก็บ

ข้อมูลเพ่ือ (AUN-QA 6)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 150,000

52 โครงการส่งเสริมนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์ 300,000 มีผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาจ านวน 15 เร่ืองต่อปี

การศึกษา (AUN-QA 6)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 300,000

53 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

150,000 การศึกษาดูงาน หลักสูตรละ 1 คร้ัง มีนิสิต

เข้าร่วมทุกคน และมีสรุปรายงานผล

การศึกษาดูงานหลักสูตรละ 1 เล่ม 

(AUN-QA 6)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 150,000

54 โครงการพัฒนาอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์การอบรม

และแลกเปล่ียนอาจารย์ระยะส้ันท้ังในและต่างประเทศ

150,000 อบรมภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง แลกเปล่ียน

อาจารย์ปีการศึกษาละ 4 คน  (AUN-QA 5)

ผศ.ดร.อนุรัตน์  อนันทนาธร 150,000

55 โครงการ welcome to P.A.D. (Public Administration 

Department)

100,000 ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เปิดรับนักเรียน ม.6 

จากโรงเรียนเข้ามาสังเกตการณ์และน่ังร่วม

ในช้ันเรียนระดับ ป.ตรีอย่างน้อย 3 สัปดาห์

 จ านวนนักเรียนเป้าหมาย 20 คนต่อปี

การศึกษา  (AUN-QA 5)

ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ

ดร.นพวรรณ  พ่ึงพา

100,000

56 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์

100,000 จ านวนนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการมากกว่า

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อโครงการ

มากกว่าร้อยละ 70

งานกิจการนิสิต 100,000



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

57 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์

100,000 จ านวนนิสิตช้ันปีกท่ี 4 เข้าร่วมโครงการ

มากกว่าร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อ

โครงการมากกว่าร้อยละ 70

งานกิจการนิสิต 100,000

58 โครงการสัปดาห์วิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 100,000 นักเรียน/นิสิตในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก , 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจมากกว่า

ร้อยละ 70

งานกิจการนิสิต 100,000

59 โครงการเลือกต้ังสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ -  นิสิตผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60

งานกิจการนิสิต 0

60 โครงการสัมมนานักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 60,000 สโมสรนิสิต/ผู้บริหาร//คณะกรรมการ

กิจการนิสิต และผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พีงพอใจมากกว่าร้อยละ 70

งานกิจการนิสิต 60,000

61 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 300,000 บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต/

คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 70

งานกิจการนิสิต 300,000

62 โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 300,000 สโมสรนิสิต/ผู้บริหาร//คณะกรรมการ

กิจการนิสิต และผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พีงพอใจมากกว่าร้อยละ 70

งานกิจการนิสิต 300,000

63 ทุนนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1,000,000 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี งานกิจการนิสิต 1,000,000



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

64 โครงการประกวดผลงาน นักกฎหมายสาย Zeed  (จัดท าคลิป/

แอนิเมช่ัน( ประกอบรายวิชาหุ้นส่วน/ตัวแทน/อาญา/ยืมฝาก

ทรัพย์)

30,000 มีคลิปเผยแพร่อย่างน้อย 1 คลิป (AUN-QA

 4,8,11)

อ. จันทนี 30,000

65 โครงการ เขียน Super Resume และการสัมภาษณ์งานในยุค 

New normal

35,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  (AUN-QA 8,11)

ดร.พิมพ์กมล

ผศ.ดร.อรรัมภา

อ.มุกกระจ่าง

อ.ธนพัฒน์

35,000

66 โครงการน านิสิตศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ประกอบรายวิชา 100,000 100,000

 - กฎหมายพาณิชยนาวี ภาคเอกชน/มหาชน

 - กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 - กฎหมายศุลกากร

 - กฎหมายครอบครัว

 - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/อาญา

 - ว่าความและศาลจ าลอง

67 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่หลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

10,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 (AUN-QA 8)

อ.ภารดี 

อ.ศิริศักด์ิ

10,000

68 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ในการเข้ารับการศึกษา 60,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 (AUN-QA 8)

ผศ.ดร.รัชนี

อ.จิรวัธ

60,000

69 โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 100,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80   (AUN-QA 8)

อ.พิมพ์ประไพ

อ.ชิตาพร   

อ.จิรวัธ      

อ.จันทนี

100,000

ดร.พิมพ์กมล

อ.พิมพ์ประไพ

อ.เอกพล

อ.ศิริศักด์ิ

ผศ.ดร.รัชนี

จ านวนนิสิตเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

(AUN-QA 4, 6, 7 8)



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

70 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการเรียน การสอน การวิจัย

 บูรณาการด้านการเรียนการสอน

200,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  (AUN-QA 6, 7)

ภาควิชานิติศาสตร์ 200,000

71 โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางอาชีพ Smart POLLAW 30,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  (AUN-QA 8)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 30,000

72 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ (ปริญญาตรี) 10,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  (AUN-QA 8

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 10,000

73 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ (บัณฑิตศึกษา) 20,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  (AUN-QA 8)

หลักสูตร รม. และ รม.สาขา 

เศรษฐศาสตร์การเมืองฯ

20,000

79 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของ

นิสิต (ปริญญาตรี)

200,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 (AUN-QA 4,6,8)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

200,000

74 โครงการ The Last Lecture : ถ้ าสิงห์คราม เปิดโลกท างาน 200,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 (AUN-QA 8)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 200,000

75 โครงการสัมมนาวิชาการ/ ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 150,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

  (AUN-QA 4,6,8)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

150,000

76 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของ

นิสิต : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

100,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 (AUN-QA 4,6,8)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต

100,000

77 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของ

นิสิต : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร

การเมืองและการจัดการปกครอง

150,000 จ านวนนิสิตผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 (AUN-QA 4,6,8)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง

และการจัดการปกครอง

150,000

78 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

100,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 (AUN-QA 4,6,8)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 100,000



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

79 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ

การจัดการปกครอง (ภายใต้ความร่วมมือ สกพอ./ พช.)

500,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  (AUN-QA 4,6,8)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง

และการจัดการปกครอง

500,000

80 เวทีสัมมนาวิชาการบูรพาทิศ (การสัมมนาวิชาการ และการเสนอ

ผลงานคณาจารย์ในภาควิชาร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายวิชาการใน

และนอกประเทศ รัฐศาสตร์ทางทะเลกับเศรษฐกิจสีน้ าเงิน/

รัฐศาสตร์ทางทะเลกับลุ่มน้ าภาคตะวันออก โดยมุ่งเสนอผลงาน

บนฐานของการค้นคว้าวิจัยในประเด็นต่างๆ เชิงเปรียบเทียบภาค

ตะวันออกกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ)

150,000 ปีละ 1 คร้ัง/อย่างน้อย 1 ประเด็น 

(AUN-QA 6,8)

ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล 

 ดร.พัชราภา ตันตราจิน

150,000

81 โครงการสัมมนาภาควิชาเชิงบูรณาการ เพ่ือสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการ และแสวงหาคู่เทียบแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการขับเคล่ือน

ภาควิชาสู่อนาคตอย่างย่ังยืน

250,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 (AUN-QA 6, 7, 10, 

11)

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต/

ดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

การเมืองและการจัดการปกครอง

250,000

82 โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ภาค

ตะวันออก

30,000 มีฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออก

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์  ดร.

ด ารงพล  แสงมณี

30,000

83 โครงการจัดท าหนังสือ และ E-book “การเมืองการปกครองภาค

ตะวันออก: รวมบทความ 20 ปีรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยบูรพา”

50,000 ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 10

 บทความ (องค์ประกอบท่ี 1)

ดร.พัชราภา ตันตราจิน 50,000

84 วันสถาปนาภาควิชารัฐศาสตร์ 20,000 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  (AUN-QA 6,7)

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ 20,000

85 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 500,000 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้า

ร่วมร้อยละ 80 และมีการจัดท า/ปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์

หัวหน้าส านักงาน 500,000



โครงการ

ล าดับท่ี

กิจกรรม/งาน/โครงการ จ านวนเงิน

งบประมาณ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ ผู้รับผิดชอบโครงการ รปศ นิติศาสตร์ รศ  สนง. คณบดี กิจการ

นิสิต/

วิชาการ

86 โครงการพัฒนาห้อง Edutainment 3,000,000 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เข้า

ร่วมร้อยละ 80 และมีการจัดท า/ปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์

คณบดี 3,000,000

รวมงบประมาณโครงการใน OKRs 3,225,000 450,000 610,000 410,000 655,000 1,100,000

รวมงบประมาณ โครงการนอก OKRs 10,281,000 2,326,000 535,000 1,960,000 3,500,000 1,960,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 13,506,000 2,776,000 1,145,000 2,370,000 4,155,000 3,060,000

 


