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บทท่ี 1  

บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยก่อน

การแยกเป็นคณะ ได้อยู่ภายใต้สังกัดคณะศิลปศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และเมื่อได้แยกออกมา 

ช่วงแรกของการด าเนินงานคณะฯ ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพัฒนา

สังคม และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และได้ด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อมาคณะฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและได้แบ่งการ

บริหารงานเป็นหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการทั้งหมด 4 หลักสูตร 

แบ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตริ จ านวน 3 

หลักสูตร ดังนี้ (1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) (2) หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต (3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) และ (4)  หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 

1.2 หลักสูตรและบริการ 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและบริการที่ส าคัญของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตรและ

บริการ 

ลูกค้า ความส าคัญและความส าเร็จของ

องค์กร 

กลไกการส่งมอบ 

หลักสูตรของคณะฯ นสิิตระดับ

ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท 

สร้างบัณฑิต มหาบัณฑติ ที่มี

ศักยภาพ 

จัดการเรียนการสอนผ่านการ

บรรยาย การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การฝึกทักษะ การฝกึปฏบัิต ิการ

ลงพื้นท่ี การฝึกงาน การวิจัย และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ 

ผลงานวจิัย แหลง่ทุนวจิัย 

(ภายใน/ภายนอก) 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือตอ่ยอด

ความรู้เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 

รวมถึงการบูรณาการองคค์วามรู้สู่

การสอน และเผยแพร่ผลงานสูส่ังคม 

จัดการวจิัยท่ีถูกต้องตาม

กระบวนการวจิัย รวมถึงการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

บริการวิชาการ ผู้รับบริการ

วชิาการ (ชุมชน) 

เผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 

และการพัฒนาสังคม สู่สังคม ชมุชน 

และองค์กรตา่ง ๆ เพื่อการใช้

ประโยชน ์และบูรณาการสู่การสอน 

รวมถึงการฝึกปฏบัิต ิ

ให้ค าปรึกษา จดัโครงการ/

กิจกรรมฝึกอบรม ใหค้วามรู้ และ

ถ่ายทอดความรู้ 
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 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ด าเนนิภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ

การบริการวิชาการ โดยในด้านการผลิตบัณฑิต คณะได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 

หลักสูตร รับนิสิตปีละ 400 คน ปริญญาโท 1 หลักสูตร รับนิสิตแผน ก ปีละ 10 คน แผน ข ปีละ 30 คน 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) มีนิสิตทั้งหมด 1,387 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

1,354 คน และระดับบัณฑิตศกึษา 33 คน โดยมีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญตามตารางที่ 1 

 1. หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559-2563 คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

และปริญญาโทภายใต้ 4 หลักสูตรและ 1 ปริญญาคู่ขนาน ได้แก่ (1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (2) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) (3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการ

นวัตกรรมสาธารณะ) (4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) และ (5) 

หลักสูตรคู่ขนานครูสังคม (การศึกษาบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)) ทุกหลักสูตร

พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA โดย

ความส าเร็จของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร 

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานทางวิชาการ 

 2. บริการ คณะฯ ได้ด าเนินการบริการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยตัวอย่างการบริการแก่ภายนอก

ที่ส าคัญ เช่น (1) โครงการวิจัยตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก เช่น สสส. สกว. กรมการ

พัฒนาที่ดิน เป็นต้น (2) การให้บริการวิชาการตามต้องการของหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ส านักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การ

สนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน (4) การบริการวิชาการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วย

ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นของคณะฯ กับมูลนิธิฮันซ์ ไซเดล ในการฝึกอบรมผู้น าชุมชนท้องถิ่น 

(โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของงานแผนงาน) 

 บริการตามภารกิจอีกด้าน คือ การจัดกิจกรรมหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับ

นิสิตและบุคลากร เพื่อส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึง การตระหนักและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้กับ

นิสิตและบุคลการ และกีมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกับ

เครือข่าย คือ วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานราชการใน

ระดับจังหวัด รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เช่น โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง การ

ถวายเทียนพรรษา เป็นต้น 



6 
 

1.3 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เอกลักษณ์และสมรรถนะของคณะ 

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2562-2565) : “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความ

ทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรคชุ์มชนด้วยจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ : (1) ผลิตคนในศตวรรษที่ 21 

(2) วจิัยและนวัตกรรม 

(3) บริการวชิาการ 

(4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(5) บริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล 

ค่านิยม : “คุณภาพ ทันสมัย สร้างสรรค ์ด้วยจิตสาธารณะ” 

เอกลักษณ์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาเอกลักษณ์ของคณะสู่การเป็น “SPICED-UP 

SPSS” หรือ “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สดใส สร้างสรรค์ ทันสมัย มีจิตสาธารณะ” โดยมี

หลักการในการด าเนินงาน 6 ประการเพื่อมุง่สูก่ารมเีอกลักษณ์แบบ SPICED ดังนี้ 

SPICED 

1) S Smart การด าเนินงานภายใต้หลักการ “เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชิตปัญหา” 

2) P Problem-Solving การตระหนักถึงปัญหาที่ส าคัญและด าเนินการแก้ไข 

3) I Innovation การก้าวข้ามความเคยชินและสร้างสรรค์หรือต่อยอดใหเ้กิดนวัตกรรม 

4) C Collaboration การสร้างเสริมความร่วมมือและเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอกคณะ

และมหาวิทยาลัย 

5) E Engagement การท างานแบบร่วมแรง รวมใจ 

6) D Digitization การพัฒนาและปรับตัวใหส้อดคล้องกับบริบทในยุคดิจทิัล 

สมรรถนะหลักของคณะ : 

 (1) คณะสามารถท างานแบบคู่ความร่วมมอืกับองค์กรหลายภาคส่วนได้ 

 (2) คณะมีเครือข่ายการท างานด้านวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องและ

เข้มแข็ง และ 

 (3) ระบบและกลไกการบริหารจัดการสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง

สมรรถนะและความสุข 
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 1.4 บุคลากร 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 47 คน 

แบ่งออกเป็น บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 34 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน  ดัง

ตาราง 

ตารางที่ 2-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สายวิชาการ จ านวน 

(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาท่ีปฏบิัติงาน (ปี) 

ป.โท ป.เอก 20-35 36-50 50-70 ≤5 6-10 ≥11 

อาจารย์ 18 9 9 2 14 2 3 8 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 8 4 - 11 1 - 4 8 

รองศาสตราจารย์ 4 1 3 - 1 3 1 2 1 

รวม 34 18 16 2 26 6 4 14 16 

ความก้าวหนา้ทางวชิาชพี 

ต าแหนง่ทางวชิาการสายผู้สอน ศ./รศ./ผศ./อ.(คน) =  0/4/12/18     คิดเป็นร้อยละ =  0/12/35/53 

 

ตารางที่ 2-2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สายสนับสนุน จ านวน 

(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุ (ปี) ระยะเวลาท่ีปฏบิัติงาน (ปี) 

ป.ตรี ป.โท 20-35 36-50 50-70 ≤5 6-10 ≥11 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

10 8 2 8 2 - 3 6 1 

ลู กจ้ า ง เ งิ น ราย ได้

คณะ 

3 3 - 3 - - 3 - - 

รวม 13 11 2 11 2 - 6 6 1 
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1.5 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตก าลังคนที่มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
สืบสานเอกลักษณค์วามเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ความเป็นไทยและเอกลักษณ์
ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อผลิตก าลังคนให้มี
คุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 (SDG 3,4,14) 
1.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 

(SDG 3,4,5,11,17) 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวตักรรมมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมสู่การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น (SDG 9,17) 
2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได ้
เชิงพาณิชย์ (SDG 9,17) 
2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World 
Ranking) และมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่อย่าง
ยั่งยืน   (SDG 3,4,9,11,17) 
 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  (SDG 11,17) 
 

5.1 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
 (SDG 17) 
5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใสอย่างยั่งยืน (SDG 16,17) 
5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและ 
มีประสิทธิภาพ (SDG 16,17) 
5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมระดบัโลก (UI 
Green)   (SDG11,15,17) 

กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคณุลักษณะ 
เป็น Community Change Agent 
หรือ 5C+ 
 (SDG 4,17) 
1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ 
(SDG 3,4,17) 

2.1.1 พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านวิจัยและนวัตกรรม (SDG 9,17) 
2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเข้าสูก่าร

3.1.1 การพัฒนาระบบนิเวศ
ของการบริการวิชาการ  
(SDG 3,4,9,11,17) 
 

4.1.1. ส่งเสริมศลิปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเอกลักษณค์วามเป็น
ไทย ให้ไดร้ับการยอมรับใน
ระดับสากล  
(SDG 11,17) 
 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
(SDG 17) 



9 
 

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569 
พันธกิจ ผลิตก าลังคนที่มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
สืบสานเอกลักษณค์วามเป็นไทย 

บริหารจดัการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ความเป็นไทยและเอกลักษณ์
ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

มหาวิทยาลยัสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

(UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะ
แห่งอนาคต  
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
มืออาชีพ  เช่ียวชาญวิชาการ 
ช านาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบ 
ด้านการสอน (SDG 4) 
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ของ
นิสิต (SDG 4,11,17) 
1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต(SDG 
4,11,17) 
1.2.3 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตนิสิตให้
อยู่และเรียนอย่างมีความสุข (SDG 
3,4,5,11,17) 
 

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
(World Ranking) และการเป็น
มหาวิทยาลยัในกลุ่มการวิจัยระดบั
แนวหน้าของโลก (Global and 
Frontier Research) (SDG 9,17) 
 

 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร (SDG 
16,17) 
5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน (SDG 16,17) 
5.3.1 พัฒนาขีดความสามารถและบริหารจัดการ
อัตราก าลังบุคลากรอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ (WORKFORCE CAPABILITY 
and CAPACITY) (SDG 16,17) 
5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมความ
เปลี่ยนแปลง [EdPEx 6.1],  [EdPEx 5] 
5.4.2  ส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายและ
สิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร (WORKFORCE 
Benefits and Policies)   (SDG 16,17) 
5.8.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวทิยาลัย
ต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (SDG 
11,15,17) 

 

 



10 
 

1.6 กรอบความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

พันธกิจ ผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต 

วจิัยและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสบื

สานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคตตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. การสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิ

พาณิชย ์ 
 

3. การบริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความ

เข้มแข็งของชุมชน     
 

4. การสง่เสริมการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ

ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของ

ชาติ   

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี

ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และ

มธีรรมาภบิาล   
 

วสิัยทัศน์

มหาวทิยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

เป้าหมายคณะ       

ปี 2565                               

1. ร้อยละของนิสติท่ีได้รับการ

เสริมสร้างทักษะภาษาร้อยละ 60 

ของนิสิตท้ังคณะฯ  

(โดยดูจากจ านวนนิสติท่ีผ่านการ

สอบของมหาวิทยาลัยในระดับ B1)  

2. ระดับการประเมนิคุณภาพ

หลักสูตร AUN QA ระดับคะแนน 

3 ในทุกองค์ประกอบ 

3.คะแนน EdPEx ในระดับ 200 

คะแนน  

4.คุณภาพชีวิตของนิสติน้ันมกีรณี

การกระท าอัตวินิบาตกรรมเป็น 0 

5. อาจารย์ที่มผีลการประเมนิการ

สอน UP-PSF ในระดับ 3 รอ้ยละ 

40 ของอาจารย์ท้ังคณะฯ 

 

1. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ

ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ

สร้างสรรคน์วัตกรรมในแต่ละ

ปีงบประมาณเพิ่มขึ้น 

2.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ

ดา้นการท าวิจัยและสร้างสรรค์

นวัตกรรมกับหน่วยงานภายใน

และหนว่ยงานภายนอก 

3.จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีได้รับการตพีิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ีไดร้ับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.จ านวนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์

จริงในชุมชน 

 

1.จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณา

การการเรียน การสอน การวิจยั 

การท านุฯ ในการบริการวิชาการ 

และ/หรือมกีารบูรณาการกับ

หนว่ยงานภายนอก (success 

model) เพิ่มขึ้น 

1. บริการทางวัฒนธรรม (คุ่มอืทุน

การท่องเท่ียว) 

2.จ านวนโครงการส่งเสริมความ

เป็นไทย 

3.จ านวนโครงการท่ีบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

1.การบริหารจัดการและการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะข้อมูลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานตามเกณฑ์ ITA ร้อยละ 

70 

2.จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการ

พัฒนา/ต่อยอดเพื่อแกปั้ญหาจากงาน

ประจ า จ านวน 2 ระบบ (การจดัเก็บ

ข้อมูลส าหรับ AUN-QA และ EdPEx) 

3.จ านวนคูม่อืการปฏบัิตงิานของ

บุคลากรสายสนับสนุน รอ้ยละ 40 

4. การจัดการพื้นท่ีส านักงาน ตาม

แนวทาง Green Office 
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บทที่ 2 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   57 1,496,100 

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านการจัดการ

เรียนการสอน) 

12 321,700 

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและ

เสรมิสรา้งศักยภาพคน (ด้านคุณภาพ

นิสิต) 

28 751,400 

3. โครงการด้านวิจยัและนวัตกรรมพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม 
5 145,000 

4. โครงการด้านบรกิารวชิาการด้วยองค์

ความรูแ้ละนวตักรรม 
2 50,000 

5. โครงการด้านท านุบ ารงุ

ศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์

ความเป็นไทย 

3 50,000 

6. โครงการบรหิารจัดการทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ โปรง่ใส และ 

มีธรรมาภิบาล 

7 178,000 
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2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการด าเนินการประเมินคณุภาพ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 80,000 มิ.ย.-ก.ค. 

2 โครงการพัฒนาเครอืข่ายด้านวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 20,000 มี.ค. 

3 โครงการ Get to Know SPSS รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 50,000 พ.ย.-ธ.ค. 

4 โครงการสัมมนายุทธศาสตรแ์ละการ

บรหิารหลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 

อ.กัลยาพร กันอิน 63,500 เม.ย.-มิ.ย. 

5 โครงการเสวนาวิจยัด้านรัฐศาสตร์ อ.อนุรักษ ์ ฝันถึงภูม ิ 20,000 พ.ย.-ธ.ค. 

6 โครงการรับฟังผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

ผศ.ดารารัตน ์ ค าเป็ง 20,000 เม.ย.-มิ.ย. 

7 โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร รป.บ. 

ผศ.น้ าทพิย์ เสมอเชื้อ 9,000 เม.ย.-ส.ค. 

8 โครงการเสริมสรา้งแนวคดิพืน้ฐาน

การคิดเชงิออกแบบ (Design 

Thinking) 

ดร.สุธินี  ชุตมิากุลทวี 5,000 ธ.ค.-ม.ค. 

9 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รป.ม ผศ.ดร.รักษศ์รี เกียรตบุิตร 5,000 พ.ย.-ม.ค. 

10 โครงการเช่ือมสัมพันธ์และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับมหาวิทยาลยัคู่

เทียบ 

ผศ.ดร.รักษศ์รี เกียรตบุิตร 15,000 เม.ย.-มิ.ย. 

11 โครงการพัฒนายุทธศาสตรห์ลักสูตร ดร.ณวญิ เสริฐผล 10,000 ธ.ค. 

12 โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอน รศ.ดร.มนตรา  พงษน์ลิ 24,200 มี.ค.-พ.ค. 

รวมงบประมาณ 321,700  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

2. โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านคุณภาพนิสิต) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการน้องยินดีพี่รับปริญญา รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 200,000 ก.พ.-เม.ย. 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศพิราบขาว-สิงห์

กวา๊น ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 30,000 มี.ค. 

3 โครงการพริาบขาวเหิรฟา้-สงิหรากู่

ค าราม ปีที่ 5 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 1,000 มี.ค. 

4 โครงการเตรยีมความพรอ้มดา้น

วิชาการและทักษะการใช้ชีวติกับ SPSS 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 40,000 มิ.ย. 

5 โครงการ Microsoft Office เพื่อชีวติการ

ท างาน 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 35,000 ก.ค. 

6 โครงการอัตลักษณส์งิห์ ผศ.สุนทร สุขสราญจิต 80,000 ต.ค.-ก.ค. 

7 โครงการเปดิโลกสงิห ์ ผศ.สุนทร สุขสราญจิต 25,000 พ.ย.-ส.ค. 

8 โครงการรัฐศาสตรว์ิชาการ อ.ทวีป  มหาสงิห ์ 30,000 พ.ย.-ส.ค. 

9 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาฝกึงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

ดร.รัชตะ  พันธุ์แสง 20,000 พ.ย.-ส.ค. 

10 โครงการสื่อสงิห์กว๊าน ดร.ผณิตา ไชยศร 10,000 เม.ย.-ก.ค. 

11 โครงการรัฐศาสตร ์ม.พะเยา เราจะ

ผ่านโควดิไปด้วยกัน 

ผศ.สุนทร สุขสราญจิต 15,000 ต.ค.-ก.ย. 

12 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูน้ิสิต ดร.ณัฐฑรี สนิธนุาวา 12,000 มิ.ย. 

13 โครงการตลาดวิชาการหลักสตูร รป.บ. ดร.สุธินี  ชุตมิากุลทวี 15,400 ก.พ.-มิ.ย. 

14 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 

คร้ังที่ 8 

ผศ.ดร.รักษศ์รี เกียรตบุิตร 40,000 เม.ย.-พ.ค. 

15 โครงสานสัมพนัธ์นอ้งพี ่รป.ม. รศ.ดร.วีระ  เลศิสมพร 8,000 ม.ค.-มี.ค. 

16 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการของ

นิสิตพัฒนาสงัคมระดับหลักสตูร 

ผศ.สรรณภา  ทองแดง 15,000 ก.พ.-เม.ย. 

17 โครงการกิจกรรมน าเสนอผลงาน

วิชาการของนิสติสาขาพัฒนาสังคม

ระดับชาต ิ

รศ.ดร.ประยงค์  จันทร์แดง 15,000 เม.ย.-ก.ค. 
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18 โครงการบูรณาการสู่การปฏบิัติเชิง

พืน้ที ่

อ.สาริณยี์  ภาสยะวรรณ 20,000 มิ.ย.-ส.ค. 

19 โครงการสัมมนาฝึกงาน-ปัจฉมินิเทศ อ.ณัฐฎมิา  มากชู 10,000 มิ.ย.-ส.ค. 

20 โครงการส่งเสรมิและสร้างการเรยีนรูสู้่

ชุมชน 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

30,000 ธ.ค.-มี.ค. 

21 โครงการส่งเสรมิกจิกรรมกฬีาและ

นันทนาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

12,500 พ.ย.-ธ.ค. 

22 โครงการสานสัมพันธ์พี่นอ้งรฐัศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

45,000 พ.ย.-ธ.ค. 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

15,000 ต.ค.-ก.ค. 

24 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน

เครอืข่ายศิษย์เกา่ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

10,000 มี.ค.-ก.ค. 

25 โครงการเสียงสะท้อนจากนสิติคณะ

รัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการ

นิสิตฯ 

5,000 ต.ค.-พ.ค. 

26 โครงการสนับสนุนชมรมนิสิตจิตอาสา ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

12,500 พ.ย.-พ.ค. 

27 โครงการเครอืข่ายนิสติสมัพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

10,000 พ.ย.-ส.ค. 

28 โครงการส่งเสรมิกจิกรรมนสิติ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการ

นิสิตฯ 

10,000 พ.ย.-ก.ย. 

รวมงบประมาณ 751,400  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

3. โครงการด้านวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการส่งเสรมิการน าเสนอผลงาน

นิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจยัและ

สือ่สารองคก์ร 

80,000 เม.ย.-ก.ค. 

2 โครงการติดตามความกา้วหนา้

โครงการวจิัยทุนรายได้คณะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจยัและ

สื่อสารองคก์ร 

5,000 พ.ย.-ม.ีค. 
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3 โครงการสัมมนาวิชาการดา้น

รัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจยัและ

สื่อสารองคก์ร 

20,000 ม.ค.-ส.ค. 

4 โครงการตีพิมพ์เพื่อการสง่เสรมิ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม

มาตรฐาน กพอ. 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจยัและ

สื่อสารองคก์ร 

30,000 ต.ค.-ก.ย. 

5 โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์ระดับ

นานาชาต ิ

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจยัและ

สื่อสารองคก์ร 

10,000 ต.ค.-มิ.ย. 

รวมงบประมาณ 145,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

4. โครงการด้านบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน 

โครงการ 1 คณะ 1 Signature 

รองคณบดีฝา่ยแผนและ

นวัตกรรม 

20,000 ม.ค. 

2 โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาใน

ลักษณะอื่น 

รองคณบดีฝา่ยแผนและ

นวัตกรรม 

30,000 พ.ย.-ก.ย. 

รวมงบประมาณ 50,000  

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

5. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ

จอมทอง 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการนสิิตฯ 30,000 ม.ค.-เม.ย. 

2 โครงการคุรุบูชา (ไหว้ครูคณะ

รัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการนสิิตฯ 10,000 มิ.ย.-ส.ค. 

3 โครงการท าบุญคณะรัฐศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิการนสิิตฯ 10,000 เม.ย.-ก.ค. 

รวมงบประมาณ 50,000  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

6. โครงการบริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

1 โครงการ Green SPSS รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 5,000 พ.ค.-ก.ค. 

2 โครงการติดตามความก้าวหนา้ ITA รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 3,000 พ.ค.-ก.ค. 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 80,000 พ.ค.-ก.ค. 

4 โครงการประเมินคุณภาพ

การศกึษาระดับคณะ EdPEx 

รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 40,000 พ.ค.-ก.ค. 

5 โครงการวิเคราะห์และทบทวนแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ 

รองคณบดีฝา่ยแผนและ

นวัตกรรม 
30,000 พ.ค.-ก.ค. 

6 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2566 

รองคณบดีฝา่ยแผนและ

นวัตกรรม 
10,000 ก.ค.-ส.ค. 

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บริหารงาน budget และปัญหาใน

การด าเนินงาน 

รองคณบดีฝา่ยแผนและ

นวัตกรรม 
10,000 ม.ค.-ก.พ. 

รวมงบประมาณ 178,000  
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

ของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนา

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ต่ อ ไ ป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิ เค ราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้ ง ใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงาน  

แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม าณข อ ง ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  เ พื่ อ เ ส น อ ต่ อ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังรูปแสดงผั ง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
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  กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อ

น ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นย า เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถน าผลลัพธ์จากระบบ E-BUDGET                    ไป

วิเคราะหแ์ละรายงานผลการวิเคราะหใ์นเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหารได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผนด้าน

งบประมาณประจ าปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการรายงานการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน  

และรอบ 12 เดือน  

 

3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความส าเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย 

และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร ์มีระบบและกลไกดังนี้ 

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยใหม้ีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้และให้

มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

2) สร้างความสอดคล้องของการประ เมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์       

กับการประเมนิการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชีว้ัดการด าเนินงาน ตั้งแตร่ะดับหัวหน้าส่วนงาน ผูอ้ านวยการ 

หัวหนา้งาน และบุคลากรรายบุคคล  

3) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตาม

กรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งใน

เชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
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3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุตรติแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 

ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) และ

รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มี

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการคณะ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ พ.ศ. 2565 
                  

 ซึ่ ง ก ร ะบ วนก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ทั้ ง ห ม ด  จ ะปฏิ บั ติ ก า ร ผ่ า น ร ะบบ ก า ร จั ด ก า ร 

ด้านงบประมาณและแผนงาน  (e-Budget)  และใ ช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ 

และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณนั้นๆ    

 

.......................................... 
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ภาคผนวก 
 (ข้อเสนอโครงการ บผ.3) 
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1 โครงการด าเนนิการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2564 23 
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14 โครงการปัจฉิมนเิทศพิราบขาว-สิงห์กวา๊น ประจ าปกีารศึกษา 2564 49 

15 โครงการพริาบขาวเหิรฟา้-สิงหรากู่ค าราม ปีท่ี 5 51 

16 โครงการเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการและทักษะการใชช้วีติกับ SPSS 53 
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23 โครงการรัฐศาสตร์ ม.พะเยา เราจะผา่นโควิดไปด้วยกัน 69 

24 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิสติ 71 

25 โครงการตลาดวชิาการหลักสูตร รป.บ. 73 

26 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครัง้ท่ี 8 75 

27 โครงสานสัมพันธ์น้องพี่ รป.ม. 77 

28 โครงการน าเสนอผลงานวชิาการของนิสติพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร 79 

29 โครงการกิจกรรมน าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตสาขาพัฒนาสังคมระดับชาติ 82 



22 
 

ล าดับ

ที ่

โครงการ เลขที่หน้า 
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1. ชื่อโครงการ   ด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564                               

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1,1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.1     

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              โทร  1320    

5.2 ผู้ประสานงาน       นายมรมรกต  บัวแดง               โทร  1318    

6. หลักการและเหตุผล 

  การเปลี่ยนแปลงการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา 2559 ได้ให้
ความส าคัญกับหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. และการประเมินหลักสูตร ASEAN University Network – Quality Assurance 
(AUN QA) ภาคภาษาไทย 
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
นวัตกรรมสาธารณะ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จึงมีการจัดโครงการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร เพื่อเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  7.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
  7.2 เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 40 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 

- นสิิต  20  คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร 10 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........80,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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1.ค่าถ่ายเอกสาร    5,000 บาท 

2.ค่าอาหารกลางวัน   35,000 บาท 

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   6,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนกรรมการ   26,000 บาท 

5.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   3,000    บาท 

6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ                           5,000   บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     80,000   บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มถิุนายน 2565 ถึงเดอืน ..กรกฎาคม 2565..................  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. หลักสูตรได้รับผลการสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา 

2. คุณภาพนสิิตได้รับการยกระดับคุณภาพในทุกหลกัสูตร  

 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัด ทุกหลักสูตรในคณะได้รับคะแนนการประเมินไมต่่ ากวา่ ระดับ 3 ในทุกองคก์ารประเมินจ านวน ....4 หลักสูตร.....

(ร้อยละความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   พัฒนาเครือขา่ยดา้นวชิาการ               

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

        บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      รองคณบดีฝา่ยวิชาการ                 โทร  1320    

5.2 ผู้ประสานงาน    นส.รัตติกาล  ค้าสม                       โทร  1318    

6. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการแบบเครือข่าย หรือ Network Governance เป็นหลักการทางการบริหารจัดการภาครัฐ

สมัยใหมท่ี่เอื้อให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียนัน้ เข้ามาร่วมรับผิดชอบทางการผลิต ตัง้แตก่ารตัดสินใจ การลงทุน การลงแรง และการ

ร่วมรับประโยชน์อันท่ีจะเกิดขึ้นได้ คณะรัฐศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

และการพัฒนาสังคม ได้มีเครือข่ายผู้ร่วมผลิตหลักหลายหน่วยงานด้วยกัน โดยเฉพาะหน่วยงานทางภาครัฐ ที่เป็นท้ังผู้ร่วม

ผลิต และเป็นผู้ใชบั้ณฑิตสบืไป ดังนี้แล้ว การพัฒนาความร่วมมอืเครอืขา่ยการผลิตบัณฑิต (การลงนามข้อตกลงร่วมกันด้าน

การผลิตบัณฑิต) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบัณฑิต อันท่ีจะท าให้เกิดบัณฑิตท่ีเป็นผู้พร่ังพร้อมสู่โลกการท างาน

ดังท่ีเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร (Expected Learning Outcome) ได้ก าหนดไว้  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการร่วมผลิตบัณฑิต 

2. จัดท าขอ้ตกลงความรว่มมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกันอยา่งน้อย 1 หลักสูตร 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ คณาจารย์ในหลักสูตรตา่งๆ ที่เข้าร่วมลงนาม จ านวน 20 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าหนา้ที่ประจ าหลักสูตร 4 คน  

- บุคลากรหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครือข่าย  20  คน  

- นสิิตในหลักสูตรท่ีร่วมลงนามจ านวน 30 คน 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าเช่าห้องประชุม    2,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  12,000 บาท 

3.ค่าของท่ีระลึก    3,000 บาท 

4.ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     20,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ......มนีาคม 2565................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. เกิดความเข้าใจในการร่วมผลิตบัณฑิต 

2. ตกลงความร่วมมอืในการผลิตบัณฑิตร่วมกันอยา่งน้อย 1 หลักสตูร (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ

นวัตกรรมสาธารณะ)  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัดท่ี เกิดขอ้ตกลงความรว่มมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกันอย่างนอ้ย 1 หลักสูตร (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การ

จัดการนวัตกรรมสาธารณะ) จ านวน  1 หลักสูตร 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   Get to Know SPSS                   

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 .1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1,1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.1. 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝา่ยวชิาการ                  โทร  1320    

5.2 ผู้ประสานงาน นางสาวรัตติกาล คา้สม                  โทร  1318    

6.หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ด้านการพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนท่ัวไป แต่เนื่องจากการพัฒนาทางการศึกษา                    

ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของชุมชน รวมท้ังเพื่อ

เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในทางกว้าง อันจะก่อให้มีการน าประโยชน์ไปใช้พัฒนาหน่วยงาน องค์กร และ

ประเทศมากยิ่งขึ้น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจะด าเนินโครงการให้คณะฯ เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในภาคเหนือของ

ประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” รวมท้ังสร้างจิตส านึกของการประกอบอาชีพ

ทางการพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านโครงการ Get to Know SPSS  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นท่ีรู้จักในระดับภูมภิาค  

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในดา้นอาชีพของหลักสูตรในคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ และ

รัฐประศาสนศาสตร์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 15 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน  8 คน 

- นสิิตปัจจุบัน  30 คน 

- ผู้เข้าชมทางออนไลน์ 200 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

10. งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........50,000...........  บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ของท่ีระลึกให้ผู้ร่วมงานท่ีร่วมกิจกรรม 25,000 บาท 

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  10,000 บาท 

3. ค่าน้ ามันและเชื้อเพลิง    5,000   บาท 

4.วัสดุอุปกรณ์การจัดงานรูปแบบออนไลน ์        10,000    บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     50,000   บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ  เดอืน . ธันวาคม 2564…………… 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นท่ีรู้จักในระดับภูมภิาค  

2. ผู้ร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในดา้นอาชีพของหลักสูตรในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังพัฒนาสังคม 

รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

           ผู้ร่วมโครงการเกิดความเข้าใจในดา้นอาชีพของหลักสตูรในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังพัฒนาสังคม 

รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 
/            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 
 / /          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 
    / / /      

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

 

       / /    
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1. ชื่อโครงการ   สัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ        นางสาวกัลยาพร  กันอนิ  โทร  1323   

5.2 ผู้ประสานงาน     นางสาวณฐัฐพัชร์  ตติย์ธานุกุล         โทร  1312   

6. หลักการและเหตุผล 

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นโครงการประจ าปีท่ีจัดด าเนินการ

ขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของคณาจารยท้ั์งหลักสูตรในการอภปิรายผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมาของ

หลักสูตร ตลอดจนวเิคราะห์จุดออ่น จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตร เพื่อประมวลผลออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์

ประจ าปี เพื่อให้การด าเนินการของหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ ยนแปลงไปอย่างทันการณ์  

สามารถตอบสนองกับความต้องการทางด้านแรงงาน ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารภายในของหลักสูตร รวมถึง

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อการท างานร่วมกันใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 2566 

7.2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคณาจารย์ในหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ คณาจารย์ในหลักสูตร จ านวน 13 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน เจ้าหนา้ท่ีประจ าหลักสูตร/ผู้ประสานงาน จ านวน 2 คน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

  งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........63,500...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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1. ค่าท่ีพัก     20,000 บาท 

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม    20,000   บาท 

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเบ้ียเลีย้งคนขับรถตู้  19,500   บาท 

4. ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ    1,000 บาท 

5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนลิ)   1,000 บาท 

6. ค่าถ่ายเอกสาร     2,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                    63,500   บาท (หกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน 2566 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ไดแ้ผนยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 2566 

11.2 คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้กระชับความสัมพนัธ์อันดที าให้มีความรักใครส่ามคัคีซึ่งกันและกัน         
 

12.  ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      แผนยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 2566 จ านวนอย่างนอ้ย 1 ชิ้น และคณาจารย์หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 80 
 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   เสวนาวิจัยดา้นรัฐศาสตร์  

2.ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรค์ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธ์คณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

2.การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ  เป้าประสงค์ .2.2.  ตัวชี้วัดท่ี .2.2.1. 
 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี  ไม่มี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ        นาย อนุรัตน์ ฝันถึงภูม ิ  โทร  1334   

5.2 ผู้ประสานงาน      นางสาวภัทธิญา  จินดาค า              โทร  1308   
 

6. หลักการและเหตุผล 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันท่ีเกิดจากท้ังปัจจัยท่ีด ารงอยู่มาก่อนและเกิดขึน้มาในระยะรว่ม

สมัย ความสัมพันธ์ทางสังคมในหลายส่วนโดยเฉพาะทางด้านการเมือง(ท้ังในประเทศไทยและระดับโลก ) มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่น ขบวนการทางสังคมในโลกโซเซียลมีเดีย การกระตือรือร้นในการเรียกสิทธิ

ในทางอัตลักษณ ์เชน่ เพศวถิี ชาติพันธ์ุ การเชื่อมโยงประเด็นปัญหาด้านความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในท้องถิ่นกับสิ่งท่ี

เกิดขึ้นในระบบนานาชาติ หรือแมก้ระท่ังการเสนอรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม   

จากสภาพการณ์ดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์ เล็งเห็นว่า มีความจ าเป็นท่ีจะมีโครงการเสวนาวิจัยด้าน

รัฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหัวข้อการศึกษาวิจัยท่ีมีความร่วมสมัยหรือมีความส าคัญต่อการท าความ

เข้าใจการเปลี่ยนทางการเมืองขึ้นมาพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายในการขยายความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าว

เพิ่มมากขึน้ในหมูค่ณาจารย์ บุคลากร และนสิิตของสาขาวชิารัฐศาสตร์ รวมถึง ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะในสว่นของนิสิต

ท่ีจะได้มีแรงบันดาลใจในการวพิากษ์และสานตอ่การวิจัยองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ตอ่ไปในอนาคต นอกจากนี้ โครงการ

ดังกล่าวยังมคีวามมุ่งหวังเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีได้รับเชิญมาแลกเปลี่ยน

ในโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่การสร้างองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเวลาตอ่ไป 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อคัดเลอืกหัวขอ้การศกึษาวจิัยท่ีมีความร่วมสมัยหรือมคีวามส าคัญตอ่การท าความเข้าใจการเปลี่ยนทางการ

เมอืงขึ้นมาพูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยนโดยมเีป้าหมายในการขยายความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวเพิ่มมากขึน้ 

7.2 เพื่อสร้างเครอืขา่ยทางวิชาการกับวิทยากรท่ีได้รับเชญิมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนในโครงการ 
 

8. กลุ่มเปา้หมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ คณาจารย์ในหลักสูตร จ านวน 13 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- นสิิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

  งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร    8,000 บาท 

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม    5,000   บาท 

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและเบ้ียเลีย้งคนขับรถตู้  3,000   บาท 

4. ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ    1,000 บาท 

5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนลิ)   2,000 บาท 

6. ค่าถ่ายเอกสาร     1,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม 2565 ถึงเดอืน พฤษภาคม2565 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

11.1 ได้ส่งเสริมคณาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในทางวิชาการกับวิทยากรผู้มีความรู้

ความสามารถในหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืก 

11.2 ได้กระตุ้นให้นิสติสาขาวิชารัฐศาสตร์คดิเชงิวพิากษแ์ละสานตอ่ความสามารถในทางวิชาการ 

11.3 เป็นประโยชนใ์นการขยายความเข้าใจหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืกของบุคคลท่ีเข้าร่วมการเสวนา         
 

12.  ตัวชี้วัดของโครงการ/กจิกรรม  

      กิจกรรมการเสวนาหัวข้อวจิัยดา้นรัฐศาสตร์อยา่งน้อย 1 กิจกรรม และคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเข้าร่วม

โครงการ รอ้ยละ 80  
 

 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ   รับฟังผู้มสี่วนได้สว่นเสียหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 .1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยุทธ์คณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน         เป้าประสงค์ 1.1,1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.1........       

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.ดารารัตน์ ค าเป็ง   โทร  1318    

5.2 ผู้รับผิดชอบ    อ.กัลยาพร กันอนิ   โทร  1318    

5.3 ผู้ประสานงาน  นายมณมรกต  บัวแดง                      โทร  1318    

6. หลักการและเหตุผล 

  การเปลี่ยนแปลงการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา 

2559 ได้ให้ความส าคัญกับหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การ

บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. และการประเมินหลักสูตร ASEAN University 

Network – Quality Assurance (AUN QA) ภาคภาษาไทย และด้วยการน าเอากรอบแนวการบริหารดังกล่าวมาใช้ในการ

บริหารจัดการหลักสูตรนั้น จ าเป็นต้องมกีลไกด้านการส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาหลักสูตรเข้า

มาเป็นกิจกรรมหลักท่ีสามารถช่วยให้ข้อมูลท่ีผู้บริหารสามารถน ามาตัดสินใจนั้น มีความแม่นตรง และมีหลักฐานเชิง

ประจักษไ์ด้  

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการสร้างกลไก/ระบบการส ารวจความคิดเห็นผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียตอ่การพัฒนาหลักสูตรขึน้ เพื่อตอบสนองตอ่การบริหารจัดการหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนด โดย สกอ. และการประเมินหลักสูตร ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN QA) 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสร้างกลไก/ระบบการส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่อการพัฒนาหลักสูตร 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  

- บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- นสิิต  

- ศษิยเ์ก่า  

- ผู้ใชบั้ณฑิต 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  7,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนผู้ให้ขอ้มูล   3,000 บาท  

3. ค่าของท่ีระลึก    5,000  บาท 

4. ค่าตอบแทนนสิิต   3,000 บาท  

5. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ท่ี   2,000  บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......พฤศจิกายน 2564................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

เกิดการจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานเพือ่การจัดการหลักสูตรท่ีตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. และการ

ประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN QA) 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      มขี้อมูลเพื่อใชป้ระเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN QA) 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 
x            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 
 x x          

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 
  x          

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
  x x         
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1. ชื่อโครงการ   พัฒนาเส้นทางอาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร รป.บ. (การขอต าแหนง่ทางวิชาการ)              

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

5.จ านวนบุคลากรท่ีมีความก้าวหนา้ตามสายงานในแต่ละปี 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ผศ.น้ าทพิย์ เสมอเชื้อ                    โทร  1327    

5.2 ผู้ประสานงาน    นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ                      โทร  1301    

6. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความไม่แน่นอน การผลิตบัณฑิตเพื่อให้มคีุณลักษณะ และทักษะ

ท่ีเหมาะสมกับความต้องการแห่งอนาคตนั้น คณาจารย์ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะท้ังด้านการเรียน

การสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะดังกล่าวดว้ย

เช่นกัน โครงการนี้จึงจัดท าขึ้นเพื่อเพื่อผลิตก าลังคน (คณาจารย์ในหลักสูตร รป.บ.) ให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และ

ทักษะแห่งอนาคต รวมถึงการเตรียมพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรสู่การเป็นมืออาชีพต้นแบบด้านการสอน พร้อมกับการ

จัดท าแผนพัฒนาคณาจารยใ์นหลักสูตร รป.บ. ทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน และการวิจัยให้กับคณาจารยป์ระจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

 (รป.บ.)  

 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ในหลักสูตรสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตน้แบบด้านการสอน 

 3. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคลอ้งกับภารกิจการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

 บัณฑิต และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome:  

 ELO) รวมถึงการขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ คณาจารย์ในหลักสูตรรป.บ. จ านวน 6 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........9,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวิทยากร    3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  3,000 บาท 

3.ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  3,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     9,000   บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....เมษายน 2565.......ถึงเดือน ..สิงหาคม 2565................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. คณาจารย์ในหลกัสูตรได้เพิ่มพนูทักษะดา้นการสอนและการวิจยั 

2. คณาจารย์ในหลกัสูตรได้เตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นมอือาชพีต้นแบบด้านการสอน 

3.   หลักสูตร รป.บ.มแีผนพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

- แผนพัฒนาสมรรถนะคณาจารยข์องหลักสูตร ท้ังระยะสั้นและระยะยาว จ านวน 1 แผน 

- คณาจารย์เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกว่า 80 % 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ   เสริมสร้างแนวคิดพืน้ฐานการคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking)              

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 

14. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

15. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี                โทร  098-750-9858   

5.2 ผู้ประสานงาน    นายธนรินทร์  คงเถื่อน                    โทร  1301    

16. หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) ได้พัฒนาหลักสูตรบนฐานแนวคิด

พื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยแบ่งการเรียนการสอนตามกระบวนการของแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิง

ออกแบบออกเป็นโมดูลตามชั้นปี กล่าวคือ ในชั้นปีท่ี 1 นิสิตจะได้รับการเสริมแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ โดย

สามารถรับรู้และเขา้ใจปัญหาสังคมได้อยา่งลึกซึ้ง (Empathize) ชัน้ปีท่ี 2 นสิิตสามารถระบุปัญหาสังคมท่ีส าคัญและ สามารถ

ออกแบบทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือการจัดการปัญหาสาธารณะท่ีส าคัญได้ (Define and Ideate) ชั้นปีท่ี 3 นิสิต

สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสมกับบริบทของปัญหา รวมถึงสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการทดสอบและลงมอื

ปฏิบัติได้ (Prototype and Experiment)  ส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 4 นิสิตสามารถประเมินผลจากการเรียนรู้จากกระบวนการ

ทดสอบและการลงมือปฏิบัติได้ โดยสามารถน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ตอ่ไป 

ดังนั้น เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และการเรียนรู้ตามโมดูลในแต่ละชั้นปี หลักสูตรจึงได้

ก าหนดให้มีโครงการเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจ

และปรับตัวได้กับการเรียนการสอนในหลักสูตร รป.บ.  

 

17. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นิสติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการจดัการนวัตกรรมสาธารณะ) ได้เข้าใจแนวคดิพื้นฐาน

การคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) 

2. เพื่อให้นสิิตสามารถปรับได้กบัการเรียนการสอนในหลักสูตร รป.บ. 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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18. กลุ่มเปา้หมาย 

 นสิิต ชั้นปีท่ี 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) จ านวน 53 คน 

 

19. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........5,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวิทยากร    2,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  2,500 บาท 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม   500 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

20. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ  เดอืน ......มกราคม 2565................. 

21. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. นสิิตได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากบทเรียนท่ีได้รับจากแต่ละรายวชิา 

2. นสิิตหลักสูตร รป.บ. ได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

- นสิิตเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า 80 % 

 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รปม.               

2 ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนนิงาน  

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.3 

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล   เป้าประสงค์ท่ี 5.2  กลยุทธ์ท่ี 5.2.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รักษ์ศรี เกียรตบุิตร          โทร  1327   

5.2  ผู้ประสานงาน   นางสาวณัฐฐพัชร์  ตติย์ธานุกุล                            โทร  1307   

6. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีความท้าทายในเร่ืองของการสามารถผลิต

มหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง มีศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัยซึ่งเป็นท่ียอมรับของวงการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ท้ังนี้ขั้นตอน 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรมีรายละเอียดและกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติหลายประการ จะต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง

ตามหลักธรรมาภิบาลการและการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย ในการบริหารจัดการจึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ 

ฉะนั้นเพื่อให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จึงได้จัดให้มีการประชุม

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหลักสตูรขึน้   
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการบริหารงานหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ในหลกัสูตร จ านวน 10 คน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........5,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  3,000 บาท 

2. ค่าวทิยากรบรรยาย    1,000 บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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3. ค่าถ่ายเอกสาร      500 บาท 

4. ค่าวัสดุส านักงาน      500 บาท 
 

 รวมทั้งสิ้น                    5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....พฤศจิกายน 2564 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. หลักสูตรมแีผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. คณาจารย์รับรู้และเขา้ใจหลกัเกณฑ์การด าเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาลและการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่าง 

ถ่องแท้  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัดท่ี การด าเนนิการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรส าเร็จเรียบร้อย จ านวน 1 แผน 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชือ่โครงการ   การเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ               

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร                 โทร  1310    

5.2 ผู้ประสานงาน    นางจุฑาทพิ  พงษ์ประภาส               โทร  1310    

6. หลักการและเหตุผล 

ในยุคการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ ทิศทางการด าเนนิงานของหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิตจ าเป็นต้อง

วิเคราะห์ปัจจัยและบริบทต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย  ดังนี้แล้ว การเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยคู่

เทียบ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร (Expected 

Learning Outcome) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. การเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวทิยาลัยคู่เทียบ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ในหลกัสูตร จ านวน 10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าหนา้ที่ประจ าหลักสูตร 1 คน  

- บุคลากรหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครือข่าย  10  คน  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........15,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  10,000 บาท 

2.ค่าของท่ีระลึก    1,500 บาท 

3.ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  3,500 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....เมษายน 2565.......ถึงเดอืน ..มถิุนายน 2565.................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. เกิดการเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวทิยาลัยคู่เทียบ 

2. เกิดการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 1 หนว่ยงาน 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)    / / /       

ขั้นด าเนินการ(D)       / / /    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)          /   

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

          /  
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1. ชื่อโครงการ   การพัฒนายทุธศาสตร์หลักสูตร  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ          ดร.ณวญิ เสริฐผล  โทร   1323   

5.2 ผู้รับผิดชอบ       รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง  โทร   1323   

5.3 ผู้รับผิดชอบ        รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล  โทร   1323   

5.4 ผู้ประสานงาน       นางสาวณัฐฐพัชร์  ตติย์ธานุกุล      โทร   1307   

6. หลักการและเหตุผล 

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ต้องการให้

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ัวประเทศมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรท่ีทันสมัย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

ดังนัน้ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ได้เห็น

ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมารฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหมเ่พื่อในในปกีารศึกษา 2565  
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7.2 เพื่อให้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในสยุคสมัยใหมแ่ละเป็นท่ี

ตอ้งการของกลุม่ผู้เรียนหลากหลายและมากขึน้ 

7.3 เพื่อให้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ.และมหาวิทยาลัยพะเยาใน

การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- คณาจารย์ในหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนสังคม) จ านวน 12 คน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้) ...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าโรงแรม       4,000  บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน     2,500    บาท  

2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม    1,500 บาท 

3. ค่าอุปกรณ์ส านักงาน     2,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                    10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ธันวาคม 2564 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มีความทันสมัย มปีระสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นท่ีต้องการของกลุ่ม

ผู้เรียนหลากหลายและมากขึ้น 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สอดคลอ้งกับนโยบายของ สกอ.และมหาวิทยาลัยพะเยา และได้

หลักสูตรปรับปรุงใหม ่พ.ศ. 2565 (มคอ.2)  
 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

1. คณาจารย์ในหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 

2. เล่มหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (มคอ.2) 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ   พัฒนาจัดการเรียนการสอน               

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  5.จ านวนบุคลากรท่ีมีความก้าวหน้าตามสายงานในแต่ละปี 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.21  กลยุทธ์ท่ี 1.1.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

        บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา  พงษน์ลิ              โทร  1320    

5.2 ผู้ประสานงาน     นายวิทวัส  ประเสริฐศักดิ์                            โทร  1318    

6. หลักการและเหตุผล 

ภาระการสอนเป็นหนึ่งในภาระงานท่ีส าคัญของอาจารยใ์นระดับสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือไปจากภาระงาน

ด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุประสิทธิผลต่อผลประเมินการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) ของนสิิตในหลักสูตรเป็นเป้าหมายท่ี

ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งองค์ประกอบของการสอนท่ีอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะต้องค านงึถึง ประกอบด้วย รูปแบบและวิธีการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัยหลักสูตร/การวิจัยในช้ันเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยตีา่ง 

ๆ ในการเรียนการสอน  หากสามารถพัฒนาองค์ประกอบตา่ง ๆ ด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ท่ีผลจะตกต่อการ

บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม ตัวอาจารย์เองก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในฐานะเป็น

ก าลังการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถพัฒนาความสามารถของอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วชิาการและการก้าวเข้าสูก่ารเป็นอาจารย์มืออาชีพได้สูงขึน้ต่อไป 

ด่้วยความส าคัญดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จึงเห็นควรจัดให้มีการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 และเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาพัฒนาสังคม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ของหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

2.เพื่อพัฒนาอาจารยใ์ห้กา้วสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพและต าแหนง่ทางวิชาการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ คณาจารย์ในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จ านวน 9 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........24,200...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าเช่าห้องประชุม    6,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  12,000 บาท 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม  4,200 บาท 

4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  2,000  บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     24,200   บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....มนีาคม 2565.......ถึงเดือน ..มถิุนายน 2565.................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 การจัดการเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตมกีารพัฒนาแผนการ

สอน รูปแบบและวิธีการสอน การวจิัยหลักสูตร/การวจิัยในชัน้เรียน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตท่ีมี

คุณภาพมากยิ่งขึน้ 

11.2 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสังคมมีแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการและการก้าวเข้าสูก่ารเป็นอาจารย์มืออาชพี 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     12.1 มรีายวชิาเอกบังคับ รายวชิาเอกเลอืกท่ีมีการปรับปรุงแผนการสอน รูปแบบและวิธีการสอน และวิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตอย่างนอ้ย 9 รายวชิา/อาจารย์ 9 คน 

    12.2 มีโครงการวิจัยหลักสูตร/โครงการวจิัยในชัน้เรียนอย่างนอ้ยจ านวน 2 โครงการ 

    12.3 มีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมมีความพร้อมในการขอต าแหนง่ทางวิชาการ

และ/หรือการขอรับการประเมินอาจารย์มืออาชีพอย่างนอ้ยจ านวน 1 คน 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ  นอ้งยินดีพ่ีรับปริญญา 

2. ความ+สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 .1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร..    

 .4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน     เป้าประสงค์ ..1.1.. ตัวช้ีวัดท่ี ..1.1.2......      

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์        โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน    นางจุฑาทพิ พงษ์ประภาส             โทร  1305   

6.หลักการและเหตุผล 

   ในแต่ละปีการศึกษานั้น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมไม่ต่ ากว่าสามร้อยคน                     

และมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรขึน้เป็นประจ าทุกๆ ปี นัน้ 

           ดังนั้น เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการน้องยินดีพี่รับปริญญา เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                 

สู่สายตาผู้เข้าร่วมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่ให้คงต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นิสติปัจจุบันมสี่วนร่วมในการแสดงความยนิดกีับรุ่นพี่บัณฑิตท่ีจบการศึกษา  

2. เพื่อสร้างอัตลักษณข์องบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. เพื่อสานสัมพันธ์สายใยน้องพีค่ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 30   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

- นสิิตปัจจุบัน  จ านวน 50  คน 

- บัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 /2563 จ านวน 400   คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........200,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

กจิกรรมที่ 1 น้องยนิดีพี่รับปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.ค่าอาหาร    70,000 บาท  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   10,000 บาท 

3.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  10,000 บาท 

4.ค่าเวชภัณฑ์    5,000 บาท 

5.ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ   5,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     100,000   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

กจิกรรมที่ 2 น้องยนิดีพี่รับปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.ค่าอาหาร    70,000 บาท 

2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   10,000 บาท 

3.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  10,000 บาท 

4.ค่าเวชภัณฑ์    5,000 บาท 

5.ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ   5,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     100,000   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดอืน เมษายน 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

1. นิสติปัจจุบันมสี่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตท่ีจบการศึกษา  

2. ไดส้ร้างอัตลักษณข์องบัณฑติคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. เกิดสานสัมพันธ์สายใยน้องพีค่ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     จ านวนบัณฑิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 80....... 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D) 

กิจกรรมท่ี 1 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

กิจกรรมท่ี 2 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศพิราบขาว-สิงห์กวา๊น ประจ าปีการศกึษา 2564  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.2 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี    

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      รองคณบดีฝา่ยวิชาการ         โทร  1320  

5.2 ผู้ประสานงาน    นายวิทวัส  ประเสริฐศักดิ์ โทร  1318  

6. หลักการและเหตุผล 

.ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มนีโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อสถาบัน อุดมศึกษาจะได้มีหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศกึษาชั้นน าท้ังในและตา่งประเทศ และตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2562-2565) และการด าเนนิงานการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีรอบรู้ท้ังทางวิชาการและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้วยัง

ต้องมีการปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างท่ีดีงามต่อสังคมในการด ารงชวีติใน

อนาคต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีจนครบหลักสูตรในเชิง

ทฤษฎีและเชิงปฏบัิต ิได้เพิ่มพูนทักษะและตอ่ยอดองค์ความรู้ของนสิิต จนส าเร็จการศึกษา ดังนัน้ คณะฯ เล็งเห็นความส าคัญ

ดังกล่าว จึงวางแผนด าเนินโครงการปัจฉิมนเิทศพิราบขาว-สิงห์กวา๊น ประจ าปกีารศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความยนิดี

กับนิสติ ระดับปริญญาตรีและโท ท่ีจะส าเร็จการศึกษา และให้ขอ้คดิเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี ใน

การก้าวสูว่ัยท างาน ตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      1) เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในโอกาสส าเร็จการศึกษา  

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิต ระดับปริญญาตรี ในการเตรียมความพร้อมการท างาน และสามารถน าไปประกอบ

อาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพ. 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 

- นสิิตปีท่ี 4 รหัส 61 จ านวน 290 คนและนิสิต รป.ม. รหัส 62 จ านวน .9..คน  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- นสิิตปัจจุบันท่ีประสงค์เข้าร่วมแสดงความยนิดกีับรุ่นพี่  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........30,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  23,000 บาท 

3.ค่าพาหนะ    2,000 บาท 

4.ค่าของท่ีระลึก    1,000 บาท 

5.ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ   1,000 บาท  

        รวมทั้งสิ้น     30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มนีาคม 2565. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1) นสิิตได้ขอ้คดิ ก่อนก้าวออกจากร้ัวมหาวทิยาลัย และมีความพร้อมสู่วัยท างาน หรือการศึกษาต่อในอนาคต  

2) สร้างความผูกพันระหวา่งนิสิต คณาจารย์ รุ่นนอ้ง และคณะ  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

    นสิิตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมร้อยละ 90... 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ช่ือโครงการ     โครงการพิราบขาวเหิรฟา้-สิงหรากู่ค าราม ปีท่ี 5      

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.2 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการ                      โทร  1320    

5.2 ผู้ประสานงาน    นางสาวรัตติกาล ค้าสม            โทร  1318    

6. หลักการและเหตุผล 

   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตทางด้านวิชาการ และ

คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ให้แก่นสิิตท่ีมีความ

แตกตา่งกันในดา้นทักษะการเรียนรู้ระดับตา่งๆ ดังนัน้คณะฯ จึงได้จัดกิจรรมท่ีสง่เสริมการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ

โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้มีความขยันหมั่นเพียร ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนานิสิตในด้านการส่งเสริม

การเรียนรู้ ลดอัตราการพน้สภาพนิสิต กระตุ้นให้นิสติพัฒนาตนเองและวางแผนการศึกษาอย่างถูกต้อง  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจใหน้สิิตมเีป้าหมายเพิ่มผลการเรียนของตนเอง  

  8. กลุ่มเป้าหมาย 

นสิิตชัน้ปีท่ี 1- 4 จ านวน 400 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้) ...........1,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ค่าจัดท าประกาศนียบัตร   1,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มีนาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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 นสิิตมแีรงจูงใจและเป้าหมายในการเพิ่มผลการเรียนของตนเอง  

12.  ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      ...นสิิตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   เตรียมความพร้อมดา้นวชิาการและทักษะการใชช้วีติกับ SPSS 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 .1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.2 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1  ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายวิชาการ                     โทร  1320    

5.2 ผู้ประสานงาน  นายวิทวัส  ประเสริฐศักดิ ์            โทร  1318    

6. หลักการและเหตุผล 

   การด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยานั้น นิสิตใหม่ควรมีช่วงระยะเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ท้ังทางด้านกายภาพ 

(สถานท่ีอาคาร การปรับตนให้เข้ากับเพื่อนใหม)่ และทางด้านวชิาการ (ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา) นสิิต

ใหม่ควรได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ของตนเองจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวชิาเอก

ของตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ

และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท่ี

นสิิตก าลังศึกษาอยู่ อกีทัง้ยังส่งเสริมทักษะดา้นตา่ง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่นิสติใหม่ในปีการศึกษา 2565 นี้  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 7.1 เพื่อพบตอ้นรับนสิิตใหม ่และจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวชิาการ ของหลักสูตรตา่ง ๆ ของคณะฯ 

7.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อนศกึษาในระดับมหาวทิยาลัย 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........40,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

-  ค่าอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองดื่ม 30,000 บาท 

-  วัสดุอุปกรณท่ี์ใชใ้นโครงการ  10,000 บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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รวมทั้งสิ้น      40,000   บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน 2565 
 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

  11.1 นิสติได้รับความรู้ทางด้านวชิาการ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ 

 11.2 นสิิตมคีวามพร้อมและการปรับตัวในการใชช้วีติของนิสติในระดับมหาวิทยาลัย 
 

12.  ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      นสิิตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมร้อยละ 90 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ Microsoft Office เพื่อชีวิตการท างาน  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.12 กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      รองคณบดีฝา่ยวิชาการ         โทร  1320   

5.2 ผู้ประสานงาน   นายมณมรกต  บัวแดง         โทร  1319   

6. หลักการและเหตุผล 

.ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มนีโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อสถาบัน อุดมศึกษาจะได้มีหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศกึษาชั้นน าท้ังในและตา่งประเทศ และตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2562-2565) และการด าเนนิงานการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีรอบรู้ท้ังทางวิชาการและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการสอนระดับปริญญาตรีจนครบหลักสูตรในเชงิทฤษฎีและเชิงปฏิบัต ิได้เพิ่มพูนทักษะ

และต่อยอดองค์ความรู้ของนิสิต จนส าเร็จการศึกษา และ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทักษะนิสิตด้านการใช้

คอมพิวเตอร์ส าหรับประกอบอาชพีในอนาคต คณะฯ จึงจัดให้มีโครงการ Microsoft Office เพื่อชีวิตการท างาน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช ้Microsoft Office เบือ้งต้นแก่นสิิตเพื่อใชป้ระกอบอาชีพในอนาคต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- นสิิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........35,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ค่าตอบแทนวทิยากร   30,000 บาท 

ค่าด าเนินการ       5,000 บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     35,000   บาท (สามหมื่นห้าบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .....กรกฎาคม 2565.... 
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11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1. นิสติมคีวามรู้ในการใช้ Microsoft Office เบือ้งต้น 

 2. นิสิตผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม โปรแกรม Microsoft office  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     นสิิตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมร้อยละ 90 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ.........อัตลักษณ์สิงห์ ............  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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1.1  กจิกรรมย่อยที่ 1 อัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 1 “พลเมอืง” 

1.2 กจิกรรมย่อยที่ 2 อัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 2 “จิตสาธารณะ” 

1.3 กจิกรรมย่อยที่ 3  อัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 3 “เพื่อชุมชน” 

1.4 กจิกรรมย่อยที่ 4  อัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 4 “พร้อมท างาน” 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 …..1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

    บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

5.ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ    ผศ.สุนทร สุขสราญจิต  โทร    0869069075 

ผู้ประสานงาน           นางสาวอันธิกา  ใจด ี โทร    1302 

6.หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนในปริญญาตรีในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้  

1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ท้ังทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมถึงความรู้และทักษะด้าน

ภาษา สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทักษะนั้นเพื่อสร้างประโยชนท้ั์งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  

2. เพื่อเข้าใจและประยุกต์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ในการน าไปประกอบอาชพีและการศึกษาต่อในอนาคต  

3. เพื่อให้มีความรู้เร่ืองการปกครอง การบริหารท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต่อการท าความ

เข้าใจสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรู้ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาต ิเขา้ไวด้้วยกันได้  

4. เพื่อให้มคีวามรู้คูคุ่ณธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สังคม  
โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้บัณฑิตมี Expected Learning Outcome คือ “พลเมือง อาสา เพื่อชุมชน” ดังนั้นเพื่อ

สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ดังกล่าว สาขาวิชารัฐศาสตร์จึงได้จัด “โครงการอัตลักษณ์สิงห์” ให้แก่นิสิต

ตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1-4 เพื่อให้เกิดการบูรณการในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเกิดขึ้น 

 

 

7.วัตถุประสงค ์
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7.1 เพื่อให้นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ทราบถึงอัตลักษณ์บัณฑิตตาม Expected Learning Outcome คือ “พลเมือง 

อาสา เพื่อชุมชน” 

7.2 เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการการเรียนเพื่อน าไปสู่การมีอัตลักษณ์บัณฑิตตาม Expected Learning Outcome 

ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้ 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

นสิิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 4 ชัน้ปี  จ านวน 200 คน 

9.ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนนิการ  

กจิกรรมย่อยที่ 1 เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 1 ม ี“ความเป็นพลเมอืง” ท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์โลก 

กจิกรรมย่อยที่ 2 เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 2 เป็นผู้ท า “จิตสาธารณะ” ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 

กจิกรรมย่อยที่ 3 เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สิงห์ช้ันปีท่ี 3 มกีารนกึถึง “เพื่อชุมชน” ในการประยุกตใ์นความรู้ต่างๆ   

กจิกรรมย่อยที่ 4 เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้ “พร้อมท างาน”  

10.งบประมาณด าเนินการ  

 รายได้ ............80,000............................ บาท 

 แผ่นดิน.................................................... บาท 

 หนว่ยงานภายนอก.................................. บาท 

แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมท่ี1 อัตลักษณ์สงิห์ช้ันปีท่ี 1 “ความเป็นพลเมอืง”  โดย ผศ.วลิาสินี วดศีริิศักดิ์  

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  15,000 บาท  

- ค่าวิทยากร    2,000 บาท  

- ค่าวัสดุส านกังาน   3,000 บาท  

        รวมท้ังสิ้น    20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้ 

กิจกรรมท่ี 2 อัตลักษณส์ิงห์ช้ันปีท่ี 2 “จิตสาธารณะ” โดย ผศ.ดารารัตน์ ค าเป็ง  

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  12,000 บาท  

- ค่าวิทยากร    3,000 บาท  

- ค่าวัสดุส านกังาน   2,000 บาท  

- ค่าจ้างนสิิตชว่ยงาน   3,000  บาท  

        รวมท้ังสิ้น    20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  

กิจกรรมท่ี 3 อัตลักษณส์งิห์ช้ันปีท่ี 3 “เพื่อชุมชน” โดย ดร.ผณติา ไชยศร 
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- ค่าอาหาร    10,000  บาท 

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  3,000 บาท 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ   3,000   บาท  

- ค่าวัสดุส านกังาน   3,000 บาท  

- ค่าของท่ีระลึก    1,000  บาท  

        รวมท้ังสิ้น    20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

กจิกรรมย่อยที่ 4 อัตลักษณส์งิห์ชั้นปทีี่ 4 “พร้อมท างาน” โดย รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร 

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  12,000 บาท  

- ค่าวิทยากร    3,000 บาท  

- ค่าวัสดุส านกังาน   2,000 บาท  

- ค่าจ้างนสิิตชว่ยงาน   3,000  บาท 

        รวมทั้งสิน้    20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  

11. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ตุลาคม 2564 ถึงเดอืน กรกฎาคม 2565 

 

12. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

     นสิิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ทราบถึงอัตลักษณ์บัณฑิตตาม Expected Learning Outcome คือ “พลเมอืง อาสา เพื่อชุมชน”  

13. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      นสิติกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมร้อยละ 80 

14.แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ประชุมหารือ 
            

ขั้นด าเนินการ(D) 

2. ด าเนินกิจกรรม / โครงการย่อย 
            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 

4. ประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ(A) 

5. น าผลการประเมินความส าเร็จมา

พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน

คร้ังต่อไป 
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1.ชื่อโครงการ   เปิดโลกสิงห ์  

กิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศนิสติภาคการศึกษา 2/2564 

กิจกรรมท่ี 2 ปฐมนเิทศนิสติภาคการศึกษา 1/2565 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผูน้ านสิิตรัฐศาสตร์ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ        ผศ.สุนทร สขุสราญจิต  โทร  086 906 9075   

   อาจารย์ถิรายุส ์บ าบัด  โทร 1301    

5.2 ผู้ประสานงาน       นางสาวกญัจน์ชญา  กอกนอ้ย โทร....   .1301............................................. 

6. หลักการและเหตุผล 

เพื่อต้องการให้นิสิตมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ ร้ัวมหาวิทยาลัย ได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส าหรับ

การศึกษา เช่นหลักสูตร เเละหลักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงความพร้อมส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ นอกจาก

การศึกษา เเละเป้าหมายของชีวิตภายหลังการจบการศึกษา เช่นการท างาน หรือการศึกษาต่อ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

ภาวะผู้น าในนิสติ ให้มีความรู้ในการท างานเเละการเรียนรวมถึงการเเสดงออกเเละพัฒนาต่อยอดตอ่ไปได้ 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อให้นสิิตมคีวามพร้อมในการเข้าเรียนในมหาวทิยาลัย เเละพัฒนาภาวะผู้น าในนิสติ 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  จ านวน ...10......... 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน ....13........ 

- นสิิต จ านวน ..100.......... 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

  งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........25,000...........  บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

กจิกรรมที่ 1 ปฐมนเิทศนิสิตภาคการศึกษา 2/2564 

1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  7,000   บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     7,000   บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

กจิกรรมที่ 2 ปฐมนเิทศนิสิตภาคการศึกษา 1/2564 

1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  8,000   บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     8,000   บาท (แปดพันบาทถ้วน) *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

กจิกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้น านสิิตรัฐศาสตร ์

1.ค่าท่ีพัก    2,500 บาท 

2.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  2,500    บาท 

3.ค่าเบ้ียเลี้ยงนสิิต   3,800    บาท 

4.ค่าเบ้ียเลี้ยงอาจารย์  1,200 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 64 ถึงเดอืน สิงหาคม 65 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

นสิิตมคีวามพร้อมในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เเละพัฒนาภาวะผู้น าในนิสติ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 80 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.ชื่อโครงการ รัฐศาสตร์วิชาการ 

2.ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน         เป้าประสงค์  1.4   ตัวช้ีวัดท่ี ..1.4.1..           

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  ไม่มี   

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ     นายทวปี  มหาสิงห์                 โทร     1301 

5.2 ผู้ประสานงาน   นายธนรินทร์  คงเถื่อน        โทร       1301 

6.หลักการและเหตุผล 

การศึกษาด้านการเมอืงการปกครองไมไ่ด้สงวนอยูแ่ตเ่พยีงในการเมอืงเชงิสถาบันเท่านัน้ เพราะความหมาย 

ของมันได้ฟุง้ออกไปอย่างท่ัวและครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งสามารถกล่าวได้วา่ การเมอืงได้มุง่สู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์

เชิงอ านาจท่ีด ารงอยู่ในสังคม ความสัมพันธ์เชิงอ านาจเหล่านั้นได้ก าหนดโครงสร้างชีวิตทุกด้าน ท้ังในพื้นท่ีสาธารณะและ

พื้นท่ีของปัจเจก  

ดังนัน้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในฐานะสถาบันสง่เสริมความรู้ทางด้านการเมอืงการปกครอง และการอยู่ 

ร่วมกันในสังคม จึงได้ส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ฝึกฝนปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความรู้ สามารถประยุกต์บทเรียนเข้ากับ

สภาวการณ์และสอดคลอ้งกับวถิีนอกห้องเรียนได้อยา่งไมข่ัดเขิน ท้ังยังเผื่อแผ่องค์ความรู้สูก่ิจกรรมตา่งๆเพื่อมุ่งสูก่ารพัฒนา

เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมปีระสิทธิภาพ ฉะนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   หลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดโครงการรัฐศาสตร์วิชาการ  เพื่อเปิดพืน้ท่ีทางการเมอืงให้กับนสิิตและประชาชนท่ัวไป 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ มุง่พัฒนาอัตลักษณบั์ณฑิตของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้เรียนอยา่งมี

ความสุข  

2.เพื่อสร้างเครอืขา่ยทางวิชาการ  

8.กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากร และ นิสติ 

9.งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้) .......... 30,000............  บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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 9.1 ค่าถ่ายเอกสาร       5,000     บาท 

 9.2 ค่าอาหาร       5,500   บาท         

 9.3 ค่าของวา่งและเคร่ืองดื่ม      7,500  บาท 

 9.4 ค่าตอบแทนวิทยากร      12,000  บาท 

       รวมทั้งสิ้นจ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  

                                                                                 หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยกันได ้

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  มถิุนายน – กรกฎาคม 2565   

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

มีกิจกรรมทางวิชาการ มุ่งพัฒนาอัตลักษณบั์ณฑิตของหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้เรียนอยา่งมีความสุข  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

 นสิิตร้อยละ 80 เขา้รว่มโครงการ 

13.แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. วางแผนและขออนุมัติด าเนินโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

1. ตั้งคณะท างานและด าเนินโครงการ 

    

 

 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1. ประเมนิผลและสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ(A) 

- ทบทวนผลการด าเนินงาน 

- น าผลประเมนิไปปรับโครงการในครัง้

ต่อไป 
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1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการพัฒนาฝึกงานหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต                     

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 ../..1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน          เป้าประสงค์ ...1.4.... ตัวช้ีวัดท่ี ...1.4.1..      

4. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้าม)ี 

/ บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) 147412 การฝึกงาน  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ        ดร.รัชตะ พันธ์ุแสง                       โทร       1337       

5.2 ผู้ประสานงาน      นายมณมรกต  บัวแดง                โทร       1318    

6. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียน และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีโลกทัศน์ท่ีกว้างขึ้น เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ จึงมหีลักสูตรการศึกษาที่นสิิตสาขารัฐศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 สามารถท าการ

ฝึกงาน กับหน่วยงานภายนอกได้ในรายวิชา 192452 การฝึกงาน โดยการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ

หนว่ยงานภายนอกดังกล่าว ท าให้นิสติได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ จากสภาพความเป็นจริงของการบริหารงานภายในองค์กร โดย

นิสิตมีโอกาสน าวิชาความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี น าไปปรับใช้ในการท างานตามหน่วยงานนั้น ๆ 

และมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทางด้านความคิด  การตัดสินใจ  การเข้าสังคมอย่างมีความสุข  

และมีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ตา่ง ๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ นับเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง

ส าหรับนสิิตเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ 

จากความส าคัญเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกงานของนสิิตสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 นั้น  หากนิสิตได้เข้ารับ

การส่งเสริมการพัฒนาฝึกงานก่อน เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาด้านหลัก

วชิาการ แนวคิด ทฤษฎี เป็นการน าเอาความรู้เหลา่นั้นไปประยุกตใ์ชใ้นภาคปฏบัิต ิให้เกิดมรรคผลในระดับประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล จนเสร็จสมบูรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ ซึ่งจะท าให้อาจารย์สามารถเตรียมการประเมิน

คุณภาพการฝึกงานของนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ได้เป็นการล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาใน

รายวิชาดังกล่าวยิ่งขึ้น และยังก่อให้เกิดผลดีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นถามตอบประกอบการถ่ายทอดประสบการณ์

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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จากนิสิตรุ่นพี่ หรือผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์ท่ีดูแลการฝึกงานให้แก่นิสิต โดยสามารถสรุปให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจ

ล่วงหนา้ ในดา้นประโยชน ์ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้นสิิตสามารถเตรียมตัวเผชญิหนา้กับปรากฏการณต์า่ง ๆ อย่าง

มั่นใจในตัวเอง และเพื่อให้สาขารัฐศาสตร์น าเอาข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินโครงการนี้ มาปรับใชใ้นกระบวนการจัดระบบ

การฝึกงานให้ดยีิ่งขึน้ในปีตอ่ ๆ ไป  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ขอ้มูล เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพการฝึกงานของนิสติสาขารัฐศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 

7.2 เพื่อให้นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจสามารถรวมขอ้มูลท่ีจะใชว้เิคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐศาสตร์

ด้านต่างๆ หลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.3 เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีนิสติเข้ารับการฝึกงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ในหลกัสูตร สาขารัฐศาสตร์ 

- นสิิต สาขารัฐศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ   2,500 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  9,500 บาท 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร   8,000 บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน  มถิุนายน 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

สาขารัฐศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 สามารถเตรียมความพร้อมท่ีจะใชค้วามรู้ภาคทฤษฎ ีและน าไปสู่การปฏบัิต ิอันจะเป็น

ประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์จะได้จากการฝึกงาน 

 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

1. นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนามคีวามพงึพอใจต่อการด าเนนิงานโครงการในภาพรวม ร้อยละ 80 

2. นสิิตท่ีลงทะเบียนวชิา 192452 การฝึกงานเข้าร่วมโครงการทุกคน ร้อยละ 100 
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3. นสิิตสามารถเตรียมรวบรวมขอ้มูล เพ่ือน าไปวเิคราะห ์และสังเคราะห์ ให้เกิดองคค์วามรู้เกีย่วกับงานด้านต่าง ๆ ทาง

รัฐศาสตร์ เพื่อให้การฝึกงานด าเนนิไปจนเสร็จสิ้นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

12. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   สื่อสงิห์กวา๊น                    

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 .1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ       ดร. ผณิตา      ไชยศร                        โทร  1321    

5.2 ผู้ประสานงาน....นางสาวดวงแข  ภาระจ า..........................โทร.....1305.................................. 

6. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ตั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมทุกระดับ โดยหนึ่งคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์คือ นิสิตสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานผ่านการใช้ความรู้เชิงวิชาการทางรัฐศาสตร์ได้ ท้ังนี้ หลักสูตรยังได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

(program learning outcomes: PLOs) ไว้ 8 ประการ รวมความคาดหวังท่ีผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลได้อย่าง

รู้เท่าทัน และสามารถใชภ้าษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรฯ จึงจัดโครงการสื่อสงิห์กวา๊น 

เพื่อให้นิสิตได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต   

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้นสิิตได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  

2.เพื่อกระตุน้ความคิดทางรัฐศาสตร์ ผ่านกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ 

3.เพื่อเผยแพร่มุมมอง ความคิด ของนสิิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ สูก่ลุ่มเป้าหมายท่ีต้ังไว้   

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- นสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา และบคุคลทั่วไปท่ีสนใจ จ านวน 90 คน  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

งบประมาณมหาวิทยาลยั (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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1. กิจกรรม Watch to Talk (2 ครั้ง)   3,000 บาท  

 - ค่าอุปกรณ์    1,500     บาท  

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 1,500     บาท 

2. กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์  4,000 บาท 

 - เงินรางวัล    4,000     บาท  

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชกิ  3,000 บาท 

 - ค่าวทิยากร    3,000     บาท  

                 รวมทั้งสิ้น    10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ...... เมษายน – กรกฎาคม 2565…………… 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร และการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์   

2. ความคิด มุมมองทางรัฐศาสตร์ ของนิสติ ถูกสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์และเหมาะสม สู่กลุ่มเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัดท่ี .....1.4.1    .   จ านวน .กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมร้อยละ 90  (ร้อยละความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

13. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชือ่โครงการ   รัฐศาสตร์ ม.พะเยา เราจะผ่านโควิดไปด้วยกนั     

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

     1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน      เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ        ผศ.สุนทร สขุสราญจิต  โทร   1323   

5.2 ผู้ประสานงาน      นางสาวณัฐฐพัชร์  ตติย์ธานุกุล โทร   1307   

6. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณก์ารระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ โควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ท้ังทางสุขภาพร่างกายและ

จิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ และการเรียนของนสิิตในปัจจุบัน ตลอดจนศิษยเ์ก่าของสาขารัฐศาสตร์ท่ีจบไปแลว้ อันมท้ัีงหมด 14 

รุ่น โดยในขณะที่บางคนเผชิญกับปัญหาหนัก เช่น ติดเชื้อโควิดกันท้ังบ้าน บางคนก็มีปัญหาทางด้านการเงินเนื่องจากรายได้

ของทางบา้นลดลง กระนัน้ก็มอียู่หลายคนท่ีไม่ได้เดือดร้อนมากนัก และพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเชงิความรู้

หรือข้อแนะน าต่อทางออกของปัญหา เช่น ช่องทางติดต่อประสานงานทางสาธารณสุข และการหารายได้เสริม เป็นต้น 

นอกจากนั้นในฐานะท่ีศิษย์เก่าและปัจจุบันถือเป็นศิษย์ร่วมสถาบัน หลายคนก็พร้อมท่ีจะส่งก าลังใจให้สมาชิกคนอื่นๆ แม้น

ไมไ่ด้รู้จักมักคุ้นกันก็ตาม 

การได้มารวมตัวกันในโลกเสมือนจริง หรือโลกออนไลน์ (เฟซบุคกลุ่ม รัฐศาสตร์ ม.พะเยา เราจะผ่านโควดิไป

ด้วยกัน) นอกจากจะเป็นการระดมสมองช่วยเหลือกันแล้ว ยังเป็นพื้นท่ีในการกลับมาประสานสัมพันธ์ และท าความรู้จักกัน

อีกคร้ัง เพื่อท่ีจะขยายความช่วยเหลือไปในมิติอื่นๆ ในอนาคต เป็นต้นว่า ศิษย์เก่าสามารถให้ค าแนะน าต่อการท างานใน

อนาคตของศิษยปั์จจุบันได้ หรือศษิยเ์ก่าต่างๆ ท่ีแยกย้ายกันไปท างานก็สามารถชว่ยเหลอืหรือร่วมมอืในกิจการงานตา่งๆ ซึ่ง

กันและกันได้เชน่กัน  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสร้างพื้นท่ีพูดคุย ประสาน สัมพันธ์ ระหว่างศิษยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบันท้ัง 14 รุ่นของสาขารัฐศาสตร์ 

7.2 ในพืน้ท่ีสื่อออนไลนจ์ะเป็นพืน้ท่ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชว่ยเหลอืกัน ในกรณีท่ีสมาชกิได้รับผลกระทบจาก

สถานการณโ์ควดิ 

7.3 เพื่อรวบรวมขอ้มูลของศิษย์เก่าและศษิยปั์จจุบัน ทัง้ในเชงิข้อมูลสว่นตัวท่ีเปิดเผยได้ ข้อมูลการท างาน ปัญหาที่

พบ และอื่นๆ เพื่อเป็นฐานในการชว่ยเหลอืให้ค าแนะน า หรอืติดตอ่เพื่อเชญิมาพูดคุยทางสาธารณะในประเด็นท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ประชาคม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบันของสาขารัฐศาสตร์  จ านวน ................ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........15,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าจ้างนสิิตชว่ยงาน   10,000    บาท  

2. ค่าถ่ายเอกสาร    2,500 บาท 

3. ค่าของท่ีระลึกตอบแทนวิทยากร  2,500 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2564  ถึงเดอืน มถิุนายน 2565  

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

11.1 ศิษย์เก่าและศษิยปั์จจุบัน ชว่ยเหลอืกันในดา้นข้อมูลในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19 

11.2 ความเชี่ยวชาญและทุนความรู้ต่างๆ ที่ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบันม ีสามารถน ามาใชร่้วมกนัเพื่อก่อประโยชนต์อ่

สมาชิกและประชาคมรัฐศาสตร์  

 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     - เฟซบุคกลุ่มรัฐศาสตร์ ม.พะเยา เราจะผ่านโควิดไปด้วยกนั มีความเคลื่อนไหวอันเป็นประโยชนต์อ่สมาชกิ 

 - มกีารแตง่ตัง้ผู้ประสานงานทุกรุน่เพื่อสง่ข่าวคราวกัน 

- มกีารจัดประชุมออนไลนใ์นประเด็นท่ีสมาชกิต้องการหรือสนใจ เชน่ ประชุมเร่ือง “รัฐศาสตร์ ม.พะเยากับเส้นทางสู่

ปลัดอ าเภอ” เป็นต้น 

 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนนิการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิสติ  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 ..√..1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1,1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.1. 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ             ดร.ณฐัฑรี สินธุนาวา      โทร  081-595-9801   

5.2 ผู้ประสานงาน          นางสาวรัตติกาล  คา้สม           โทร   1318    

6. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ส าคัญของการก่อตัง้ และการด าเนินงานการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ 

เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ ท่ีรอบรู้ท้ังทางวิชาการและเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นอกเหนือจากการมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างท่ีดีงามต่อสังคมในการด ารงชีวิตในอนาคต เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเนน้ท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัตจิึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญยิ่ง 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ (พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ภาคทฤษฎีให้แก่นิสิต 

พร้อมกันนี้ ได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติจากสถานท่ีฝึกงานท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อฝึก

ทักษะในเชิงปฏบัิตจิรงิในสถานท่ีฝึกงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักสูตรและการท างานของนสิิตในอนาคต  

ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จึงได้ก าหนดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นิสิตในยุค 4.0 ให้แก่

นิสิตชั้นปีท่ี 2  เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมต่อก่อนการปฏิบัติงานในสถานท่ีฝึกงาน และเพื่อให้นิสิตทราบแนวทางใน

การปฏิบัติงาน แนวทางการเรียนรู้ชีวิตการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานและต่อ

สถานท่ีฝึกงาน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อนการปฏบัิตงิานในสถานท่ีฝึกงาน 

2. เพื่อให้นสิิตทราบแนวทางในการปฏบัิตตินในขณะฝึกงานปฏบัิตงิาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ (พ.ศ.2562) จ านวน 36   คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- อาจารย์ จ านวน 6  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........12,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      800 บาท 

2. คา่อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (36*200บาท) 7,200 บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร    3,000 บาท 

4. ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง   1,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     12,000   บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นก่อนการปฏบัิตงิานในสถานท่ีฝกึงาน 

2. นสิิตทราบแนวทางในการปฏบัิตตินในขณะฝึกงานปฏบัิตงิาน 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัดท่ี นสิิตชัน้ปีท่ี 3 เขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ   ตลาดนัดวชิาการ หลักสูตร รป.บ.              

2.ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี  

5. บุคลากรรว่มโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี                โทร  098-750-9858   

5.2 ผู้ร่วมโครงการ                                                   โทร      

6. หลักการและเหตุผล 

ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) เพื่อให้มีคุณลักษณะ 

และทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษาด้วยการประเมินผลงานนิสิตผ่านรายวชิาต่างๆ อันได้แก่ รายวิชาองค์การ

และการจัดการ วิชาการบริหารงานภาครัฐในศตวรรษท่ี 21 วิชานโยบายสาธารณะ วิชาสังคมดิจิทัล วิชาสถิติวิเคราะห์ วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศการคลัง วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาระเบียบวิธีวิจัย วิชาจริยธรรม และวิชาการบริหารงาน

ภาครัฐข้ามพรมแดน ซึ่งในแตล่ะชัน้ปีจะมีผลงานนิสติอยา่งหลากหลาย  

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้น าเสนอผลงานของตนเองสู่สาธารณะ รวมถึงได้มีการประมวลองค์ความรู้ท่ี

นิสิตได้รับและเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างชั้นปี เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันการพัฒนาผลงานทางวิชาการของนิสติภายในหลักสูตร รป.บ.  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) ได้มีพืน้ท่ีใน

การน าเสนอผลงานวชิาการของแตล่ะชัน้ปี 

2. เพื่อประมวลองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของนิสติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขา

การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

1. นิสติ 3 ชั้นปี ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) จ านวน 102 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........15,400...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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1.ค่าวิทยากร    2,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  4,400 บาท 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม   9,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     15,400   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....กุมภาพันธ์ 2565.......ถึงเดือน ..มถิุนายน 2565................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากบทเรียนท่ีได้รับจากแต่ละรายวชิา 

2. นสิิตหลักสูตร รป.บ. ได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

- นสิิตเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า 80 % 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

1.  ชื่อโครงการ   การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครัง้ท่ี 8               

02. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

       1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครือขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

 3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.3 

2.การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์ท่ี 2.3  กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

         บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รักษ์ศรี เกียรตบุิตร    โทร  1327    

5.2 ผู้ร่วมโครงการ   คณาจารย์ และนิสติระดับบัณฑิตศกึษา             โทร      

5.3 ผู้ประสานงาน   นางสาวรัตกิาล ค้าสม                โทร  1307    

6. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตก าหนดให้นิสิตต้องผ่านการน าเสนอผลงานบทความหรือการตีพมิพ์

ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการเพื่อส าเร็จการศึกษา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา

บัณฑิตจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึน้เพื่อให้นิสต รปม ได้น าเสนอบทความจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 บท  ตามเงื่อนไข

ส าคัญในการส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดตอ่ไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อจัดเวทีให้นสิิต รปม น าเสนอบทความจากการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขส าคัญในการส าเร็จการศึกษา 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- นสิิตหลักสูตร รปม. 2 ชั้นปี อาจารย ์และผูส้นใจเข้ารว่มเวทีการน าเสนอ จ านวน  35 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........40,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ             32,000 บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม    1,500 บาท 

3. ค่าพาหนะเดินทางและค่าท่ีพักของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5,000 บาท 

4. ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี        840 บาท 

5. ค่าวัสดุส านักงาน        660 บาท 

          รวมทั้งสิ้น                    40,000   บาท (สีห่มื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....เมษายน 2565.......ถึงเดือน ..พฤษภาคม 2565.................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้น าเสนอบทความการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นไปตามกระบวนการศกึษา 

2. นสิิตได้ประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมสาธารณะ 

3.   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัด นสิิต รปม. ช้ันปีท่ี 1 และ 2 เขา้รว่มการน าเสนอบทความทางวิชาการ 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   สานสัมพันธ์น้องพ่ี รปม.               

2.ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

.1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ที่มคีุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

        บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

1) ผู้รับผิดชอบ      รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร                 โทร  1310    

2)   ผู้ประสานงาน......นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ.............................โทร........ 1303..........................................              

6. หลักการและเหตุผล 

เร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิผลใน

กระบวนการการเรียนรู้ของนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรได้ ดังนี้แล้ว การสานสัมพันธ์น้องพี่ รปม. จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาให้บรรลุ เ ป้าหมายของหลักสูตร (Expected Learning Outcome)  รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. สานสัมพันธ์ระหว่างศิษยปั์จจุบัน ศษิยเ์ก่า คณาจารย์และเจา้หนา้ที่ รปม. 

2. พัฒนาคุณภาพชวีตินิสติให้อยูแ่ละเรียนอยา่งมีความสุข 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ในหลกัสูตร จ านวน 10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าหนา้ที่ประจ าหลักสูตร 1 คน  

- ศษิยปั์จจุบันและศิษยเ์ก่า  30  คน  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........8,000...........  บาท 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  1,500 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  6,500 บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     8,000   บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....มกราคม 2565.......ถึงเดอืน ..มนีาคม 2565.................. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ความสัมพันธ์นอ้งพ่ี รปม.               

2. เกิดเครอืขา่ยความร่วมมอืในอนาคต 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ รปม. 1 กิจกรรม               

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) / / /          

ขั้นด าเนินการ(D)    / / /       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)       /      

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

       / /    
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1. ชื่อโครงการ  การน าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตพัฒนาสงัคมระดับหลักสูตร 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  √ 3. จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนและท้องถิ่น 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

 1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน      เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี   
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) รายวิชาของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.วรรณภา ทองแดง     โทร.....1308.................................... 

   5.2 ผู้ประสานงาน...นางสาวภัทธิญา  จินดาค า.   โทร.....1308..................................... 

6. หลักการและเหตุผล 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มุ่งพัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านพัฒนา

สังคมผ่านการเขียนรายงานบทความ โครงงานนวัฒกรรมสังคม และโครงการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นการพัฒนา

ทักษะเชงิวชิาการผ่านการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง และแก้ไขและพัฒนาทักษะการเขียนเชงิวิชาการของนิสิต และ

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตพัฒนางานวิชาการของตนเองได้ส าเร็จและมีพื้นท่ีเสนอผลงานวิชาการ อันน า ไปสู่ความ

ภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจในผลิตผลวิชาการของนิสิตในล าดับต่อไป และท้ังนี้  ทางหลักสูตรฯ ยังเล็งเห็นว่าการ

น าเสนอผลงานของนิสิตดังกล่าวจะน าไปสู่การต่อยอดการด าเนินงานด้านพัฒนาสังคมท่ีจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ท้องถิ่น และสังคมตอ่ไปเชน่เดียวกัน 

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “การน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคม

ระดับหลักสูตร” ขึ้น เพื่อน าเสนอผลงานด้านวิชาการของนิสิตหลักสูตรฯในตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยมุ่งเน้นการ

น าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตรฯ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อพัฒนาผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของนสิิตหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

7.2 เพื่อสร้างพื้นท่ีน าเสนอผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมให้แกน่สิิตในระดับหลักสูตรฯ 

7.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสังคมให้แกส่าธารณะของนิสติ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

8.1 นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ทุกชัน้ปี อย่างนอ้ย 100 คน 

8.2 อาจารยห์ลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารยท้ั์งหมดในหลักสูตร 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)  15,000  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

9.1 ค่าอาหาร    8,000 บาท 

9.2 อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  3,000 บาท 

9.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์  4,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

ระหว่างเดอืน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ได้ผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของนสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

11.2 มีพื้นท่ีน าเสนอผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมให้แกน่สิิตในระดับหลักสูตรฯ 

11.3 ได้เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสังคมใหแ้ก่สาธารณะของนสิิต 

11.4 นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ท่ีเข้าร่วมโครงการรู้สกึประทับใจและมสี่วนร่วมท่ีดกีับโครงการ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

12.1 นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ได้พัฒนาผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของตนเอง/กลุ่ม 

12.2 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เปิดพื้นท่ีน าเสนอผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมให้แก่นสิิตในระดับ

หลักสูตรฯ 

12.3 สาธารณะได้รับรู้การเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสงัคมของนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) 

13. ตัวชีว้ัด  

13.1 อาจารย์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) อย่างนอ้ยร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 

13.2 มตีัวแทนนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ทุกชัน้ปีเข้าร่วมโครงการ 

 - นสิิตชัน้ปีท่ี 1 อย่างนอ้ยร้อยละ 10 

 - นสิิตชัน้ปีท่ี 2 อย่างนอ้ยร้อยละ 10 

 - นสิิตชัน้ปีท่ี 3 อย่างนอ้ยร้อยละ 80 

 * ในเบือ้งต้นยังไม่รวมนิสติช้ันปีท่ี 4 เนื่องจากเขา้รับการฝึกงานในช่วงระยะเวลาท่ีด าเนนิโครงการ 

13.3 ผลงานวชิาการของนสิิตอย่างนอ้ย 10 ผลงาน 
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14. แผนการด าเนินงาน “โครงการการน าเสนอผลงานวชิาการของนิสติพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร” 
 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมน าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมระดับชาต ิ

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  √ 3. จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนและท้องถิ่น 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2 

4. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้าม)ี   
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) รายวิชาของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) ท่ีเปิดสอนในภาคการศกึษา 2 ปีการศึกษา 2564 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   5.1 ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.ประยงค์  จันทร์แดง     โทร.....1308.................................... 

   5.2 ผู้ประสานงาน..นางสาวภทัธิญา  จินดาค า.   โทร.....1308..................................... 

6. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มุ่งพัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านพัฒนาสังคมไม่เฉพาะในชั้น

เรียนเท่านัน้ แตย่ังมีกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเชงิวิชาการผ่านการเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย ท่ี

ได้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีโครงงานนวัฒกรรมสังคม และกิจกรรมพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเชิง

วชิาการผ่านการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง และแก้ไขและพัฒนาทักษะการเขียนเชงิวิชาการของนสิิต และท้ังน้ี เพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้นิสติพัฒนางานวิชาการของตนเองได้ส าเร็จและมีพื้นท่ีเสนอผลงานวิชาการ อันน าไปสู่ความภาคภูมิใจและ

สร้างแรงบันดาลใจในผลิตผลวิชาการของนิสิตในล าดับต่อไป และท้ังนี้  ทางหลักสูตรฯ ยังเล็งเห็นว่าการน าเสนอผลงานของ

นิสิตดังกล่าวจะน าไปสู่การต่อยอดการด าเนินงานด้านพัฒนาสังคมท่ีจะเป็นเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมตอ่ไป

เชน่เดียวกัน 

ดังนั้น จึงได้จัดให้มีโครงการ “กิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมระดับชาติ” ขึ้น เพื่อ

เปิดโอกาสให้นิสิตน าเสนอผลงานด้านวิชาการในปีการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการไปน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติท้ังใน

เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือวารสารวิชาการระดับชาติต่อไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อพัฒนาผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของนสิิตหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

7.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติได้น าเสนอผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ 

7.5 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสังคมสู่สาธารณชน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

8.2 นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ชัน้ปีท่ี 2 เป็นตน้ไปอย่างนอ้ย 50 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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8.2 อาจารย์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ท้ังหมดใน

หลักสูตร 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)  15,000  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

9.1 ค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงานหรือพิมพ์เผยแพร่ผลงาน    10,000 บาท 

9.2 ค่าท่ีพักและเดินทางไปน าเสนอผลงาน    4,000 บาท 

9.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือจัดท าสื่อน าเสนอ    1,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

ระหว่างเดอืน เมษายน- กันยายน พ.ศ.2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ได้ผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของนสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

11.2 มีพื้นท่ีน าเสนอผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมให้แกน่สิิตในระดับชาติ 

11.3 ได้เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสังคมใหแ้ก่สาธารณะของนสิิต 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

12.1 นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ได้พัฒนาผลงานวชิาการให้สามารถน าเสนอได้ในเวทีระดับชาติ

หรือวารสารวิชาการ อยา่งน้อย 2 ผลงาน 

12.2 สาธารณะได้รับรู้การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมของนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

13. ตัวชีว้ัด  

13.1 อาจารย์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) อย่างนอ้ยร้อยละ 70 เข้าร่วมโครงการ 

13.2 มตีัวแทนนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ตัง้ช้ันปีท่ี 2 ขึ้นไป เขา้รว่มโครงการ 

 - นสิิตชัน้ปีท่ี 2 อย่างนอ้ยร้อยละ 10 

 - นสิิตชัน้ปีท่ี 3 อย่างนอ้ยร้อยละ 70 

 - นสิิตชัน้ปีท่ี 4 อย่างนอ้ยร้อยละ 20 

13.3 ผลงานวชิาการของนสิิตอย่างนอ้ย 2 ผลงานได้รับการน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือตพีมิพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
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14. แผนการด าเนินงาน “โครงการกิจกรรมน าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมระดับชาติ” 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)       /      
ขั้นด าเนินการ(D)           / / / / /  
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)            / 
ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

           / 
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1. ชื่อโครงการ บูรณาการสูก่ารปฏบัิตเิชงิพื้นท่ี 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 ..√..3.จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชนต์อ่ชุมชนและท้องถิ่น 

..√..6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ  

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.1  กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

  √บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)รายวชิาของหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)ท่ี

เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2565 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ  /อ.ธัญญพัทธ มุ่งพัฒนสนุทร  โทร.   1303 

5.2  ผู้ประสานงาน .....นายชัยวัฒน์  ชูเชดิ                                       โทร.    1303    

6. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) เป็นหลักสูตรฯท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและ ทกัษะ  
เชิงปฏิบตั ิดา้นการพัฒนาสังคม และเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนสิิตให้ความสมบูรณ์ท้ังทางด้านวชิาการและการปฏบัิติ

ควบคู่กันดังท่ีหลักสูตรฯมุง่หวัง การสร้างพื้นท่ีภาคสนามให้นิสติประยุกตใ์ชค้วามรู้ฝึกปฏบัิตผิา่นการจัดกจิกรรมบริการ

วชิาการกับชุมชนจึงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่ง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรฯจึงได้กจิกรรม “บรูณาการสูก่ารปฏิบตัิ
เชิงพืน้ท่ี” นี้ขึ้นมา ภายใตก้ารร่วมมอืกับรายวชิาในหลักสูตรฯบรูณาการความรู้มอบโจทย์ให้นิสติประยุกตใ์ชแ้ละฝึกทักษะ

ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการเชงิพื้นท่ี อันจะน าไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนสิิตพร้อมกับการบริการ

วชิาการแกชุ่มชน ตามความมุ่งมั่นของหลักสูตรฯท่ีต้องการผลตินักพัฒนาสังคมท่ีมีความสามารถท้ังความรู้และทกัษะเชิง
ปฏิบตั ิดา้นการพัฒนาสังคมในการประกอบอาชพีเป็นนักนวตกรสังคมในอนาคต 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อพัฒนาทกัษะเชิงปฏิบตั ิดา้นการพัฒนาสังคมแก่นสิิตหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม) 

2เพื่อให้นิสติประยุกตค์วามรู้ดา้นพัฒนาสังคมในการบูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการเชงิพื้นท่ี 

3.เพื่อสร้างพื้นท่ีฝึกปฏบัิตภิาคสนามให้แกน่สิิตหลกัสูตรฯ 

4.เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แกชุ่มชน  

8. กลุ่มเป้าหมาย  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- อาจารย์หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)จ านวน 5 คน 

- นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)จ านวน 50 คน  

- ชุมชน/หนว่ยงาน 4-5  แห่ง 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

กจิกรรรที่ 1 การน าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........20,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย  

1.ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ        5,000  บาท 

2.ค่าวัสดุอุปกรณด์ าเนนิงาน      5,000  บาท 

3.ค่าอาหาร                 5,000  บาท 

4.ค่าตอบวทิยากร           5,000  บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  

ตัง้แต ่เดอืน มถิุนายน ถึงเดอืน สิงหาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)ได้รับพัฒนาทักษะเชงิปฏบัิตดิ้านการพัฒนาสังคมแก ่

2.นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)มคีวามสามารถในการประยุกตค์วามรู้ดา้นพฒันาสังคมในการบูรณา

การกับกจิกรรมบริการวิชาการเชงิพื้นท่ี 

3.นิสติ.นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)มีพื้นท่ีฝึกปฏบัิตภิาคสนามให้แกน่สิิตหลักสูตรฯ 

4.ชุมชนได้บริการวิชาการด้านพัฒนาสังคม  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

1.รายวชิาของหลักสูตรฯ ท่ีร่วมบรูณาการความรู้ในการจดักิจกรรมบริการวิชาการเชงิพื้นท่ี 

2.กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีนิสติน าความรูด้้านพัฒนาสังคมน าไปประยุกตแ์ละการบูรณาการกับกิจกรรม

บริการวิชาการแก่ชุมชน 

13. ตัวชีว้ัด  

1. รอ้ยละ 50 ของอาจารย ์นสิติ ชุมชนและหนว่ยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

2. จ านวนรายวชิาของหลักสูตรฯ รว่มบรูณาการความรู้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเชงิพื้นท่ีอย่างนอ้ย 3 รายวชิา 

3.กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีมีการบูรณาการความรู้ด้านพัฒนาสังคมอย่างนอ้ย 3 กิจกรรม 
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14.แผนการด าเนินงาน 

 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ    สัมมนาฝึกงาน - ปัจฉิมนเิทศ                                   

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 ../..1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน     เป้าประสงค์ ...1.4.... ตัวช้ีวัดท่ี ...1.4.1..      

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

/ บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) 191452 การฝึกงาน และ 191453 สหกจิศึกษา  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ        อ.ณัฏฐิมา มากชู                          โทร  1304   

5.2 ผู้ประสานงาน      นางสาวกัญจน์ชญา  กอกนอ้ย       โทร  1302   

6. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนและการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีโลกทัศน์ท่ีกวา้งขึน้เกี่ยวกับสาขาวชิาท่ีศกึษา ดังนัน้ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม จึงมีหลักสูตรการศึกษาท่ีนิสิตสาขาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 สามารถท า

การฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกได้ในรายวชิา 191452 การฝึกงาน และ 191453 สหกิจศึกษา โดย

การเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชพีกับหนว่ยงานภายนอกดังกลา่ว ท าให้นิสติได้เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ จากสภาพความเป็น

จริงของการบริหารงานภายในองค์กร โดยนิสิตมีโอกาสน าวิชาความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี น าไป

ปรับใช้ในการท างานตามหน่วยงานนั้น ๆ และมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทางด้านความคิด  การ

ตัดสินใจ  การเข้าสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ซึ่ง

ประสบการณ์เหล่านี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนิสิตเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวทิยาลัยอย่างสมบูรณ์

แบบ 

จากความส าคัญเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกงานและการฝึกสหกิจศกึษาของนสิิตสาขาพัฒนาสังคม ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 

2 นัน้  หากนิสติได้เข้ารับการฝึกงานเสร็จสิน้และประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีต้องมีการสัมมนาผลการฝึกงานของนิสิตขึ้น ซึ่งจะท าให้อาจารย์สามารถประเมินคุณภาพการฝึกงานของนิสิต

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4 ได้อย่างท่ัวถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวยิ่งขึน้ และ

ยังก่อให้เกิดผลดีในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากนิสิตท่ีเคยเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกสหกิจ

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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ศึกษารุ่นต่อรุ่น โดยสามารถสรุปประโยชน์  ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ท่ีนิสิตประสบในช่วงระยะเวลาท่ีเข้ารับการ

ฝึกงานมาปรับใชใ้นกระบวนการจัดระบบการฝึกงานให้ดยีิ่งขึน้ในปีตอ่ๆ ไป  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อประเมินคุณภาพการฝึกงานและฝึกสหกิจศกึษาของนิสติสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4 

2. เพื่อให้นสิิตสามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมด้านต่างๆ หลังจากการฝึกงานเสร็จ

สิน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังจากที่นิสิตได้รับการฝึกงานและฝกึสหกจิศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ในหลกัสูตร สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

- นสิิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ       500 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  6,500 บาท 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     10,000   บาท (หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน  มนีาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

นสิิตสาขาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4 สามารถพัฒนาตนเองจากความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกงานและฝกึสหกิจ

ศกึษารวมถึงท่ีได้จากการพัฒนาเล่มรายงานสูก่ารท างานในอนาคตได ้

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

1. นสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนามคีวามพงึพอใจต่อการด าเนนิงานโครงการในภาพรวม ร้อยละ 80 

2. นสิิตท่ีลงทะเบียนวชิา 191452 การฝึกงานและ 191453 สหกจิศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกคน ร้อยละ 100 

3. นสิิตสามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมด้านต่างๆ หลงัจากการฝกึงานเสร็จสิ้นได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยได้คะแนนผ่านเกณฑ์ในส่วนของเล่มรายงานฝึกงาน/สหกิจศกึษาและการน าเสนอผลการ

ฝึกงาน/สหกจิศึกษา ร้อยละ 90 
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13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สูชุ่มชน 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1. การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม    โทร  1324   

5.2 ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                         โทร  1319  

6. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สถาบันการศึกษาสถานท่ีแห่งการบ่มเพาะปัญญาและ

ความสามารถของนิสิต นักศึกษา จึงเป็นสถานท่ีรวบรวมความพร้อมในการสร้างและผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อ

สนองความตอ้งการของสังคมในทุกรูปแบบ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงท่ีคอยเติมเต็มและสรา้งนิสิต 

ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ เชน่เดียวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีได้มุง่เนน้การ

พัฒนานิสิตผ่านกระบวนการสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และมีความบริบูรณ์ในทุกด้าน 

ท้ังทางด้านวชิาการ ความรู้ การสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา กิจกรรมระหวา่งสถาบันการศึกษา การหาประสบการณ์

ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ         

   

ด้วยเหตุนีค้ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการสง่เสริมกิจกรรมสโมสรนสิิตขึน้มาเพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้นิสติได้เรียนรู้ชีวิตการท างานและการหาประสบการณ์จากการด าเนนิกิจกรรมดว้ยตนเอง ไมว่า่จะเป็นการ

สร้างความเป็นผู้น านสิิตการเลน่กีฬาและนันทนาการ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักปกครองและนักพัฒนา

ท่ีด ีรวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ ไมตรีระหว่างพี่นอ้ง ชาวรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านโครงการและกิจกรรม

ตา่งๆเหลา่นี ้       

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสติและเกิดการสร้างเครอืขา่ยดา้นกิจกรรมนสิิตระหว่างสถาบันการศกึษา  

2. เพื่อจัดกิจกรรมสง่เสริม อันเป็นอัตลักษณ์แกน่สิิต   

3. เพื่อจัดกิจกรรมนสิิตผู้มีจิตอาสา สร้างประโยชนต์อ่สว่นรวมและอุทิศตนเพื่อคณะ                           

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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4..เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นสิิตมคีุณธรรม มีจิตสาธารณะตอ่สังคม      

5. เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนิสติรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่

นสิิตใหม ่

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  2 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน  5 คน 

- นสิิต 50 คน 

- ประชาชนท่ัวไป 20 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........30,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ    6,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  15,000 บาท 

4.ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  9,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ธันวาคม 2564 ถึงเดอืน มีนาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ มีจิตสาธารณะต่อสังคม      

11.2  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนิสติรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่

นสิิตใหม ่

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายและจัดกจิกรรม 1 ครัง้ 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

1. ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม    โทร 1324  

2. ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                         โทร 1319  

6. หลักการและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์บุคลากรนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปองดองซึ่งกัน

และกัน และท าให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจ ร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไมเ่อารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่างท่ี

เรียกกันว่ามีน้ าใจนักกีฬา ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างเสริมพลานามัยท่ีดี และเป็นกิจกรรมท่ีโครงการฯ 

จัดให้นิสิตนักศึกษาทุกรุ่นได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เพื่อรองรับการท างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคตและตอบสนองแนวทางในอัตลักษณ์ตัวตนของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และนสิิตสาขาวิชาพัฒนา

สังคม  

ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดด าเนินการบรรจุโครงการฯ ขึ้นเพื่อตอบสนองปัจจัยด้านงบประมาณ

ให้แก่นิสิตในแต่ละชมรม เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้จากห้องเรียนลงไปสู่พื้นท่ีของประสบการณ์ อีกท้ังยังเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ ความคิดท่ีหามไิด้ในการเรียนภายในรัว้มหาวทิยาลัย ไมว่า่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะวชิาการ 

คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณข์องบัณฑิต (สุขภาพ บุคลกิภาพ สุนทรียภาพ) ต่อไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้นิสติในสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                                               

2. เพือ่สง่เสริมอัตลักษณบั์ณฑิต สุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ                                    

3. เพื่อสง่เสริมและสานสัมพันธ์ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายนอกและมหาวทิยาลัยพะเยา 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 5 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน 

- นสิิต  100 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........12,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ   3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  3,000 บาท 

3.เงินรางวัลการแข่งขัน   6,500 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     12,500   บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน 2565 ถึงเดอืน กันยายน 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. สามารถสง่เสริมการมสีุขภาพพลานามัยท่ีได้จากการออกก าลังกายและเล่นกีฬาได ้

2. สามารถสร้างความสามัคคี ความเป็นน าหนึ่งใจเดยีวกันระหวา่งคณาจารย์เจ้าหนา้ที่และนสิิต 

3.  สามารถฝกึฝนทักษะการท างานร่วมกันของนสิิตในการเตรียมกิจกรรม 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ผู้เข้าร่วมโครงการและด าเนนิกิจกรรมร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   สานสัมพันธ์พี่นอ้งรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

4.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม  โทร 1324    

4.2 ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตั๊ใจ                           โทร  1319   

6. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สถาบันการศึกษาสถานท่ีแห่งการบ่มเพาะปัญญาและ

ความสามารถของนิสิต นักศึกษา จึงเป็นสถานท่ีรวบรวมความพร้อมในการสร้างและผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อ

สนองความตอ้งการของสังคมในทุกรูปแบบ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่ีคอยเตมิเต็มและสร้างนิสิต 

ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ เชน่เดียวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีได้มุง่เนน้การ

พัฒนานิสิตผ่านกระบวนการสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และมีความบริบูรณ์ในทุกด้าน 

ท้ังทางด้านวชิาการ ความรู้ การสร้างเครือข่ายนสิิต นักศึกษา กิจกรรมระหวา่งสถาบันการศึกษา การหาประสบการณ์

ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ          

ด้วยเหตุน้ีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนสิิตขึน้มาเพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ชีวิตการท างานและการหาประสบการณ์จากการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างความเป็นผู้น านสิิตการเล่นกีฬาและนันทนาการ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักปกครองและนักพัฒนา

ท่ีดี รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ ไมตรีระหว่างพี่น้อง ชาวรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านโครงการและกิจกรรม

ตา่งๆเหลา่นี ้     

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสติและเกิดการสร้างเครอืขา่ยดา้นกิจกรรมนสิิตระหว่างสถาบันการศกึษา  

2. เพื่อจัดกิจกรรมสง่เสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ อันเป็นอัตลักษณ ์ด้านสุขภาพแก่นสิิต    

3. เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนิสติรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่

นสิิตใหม ่ชั้นปีท่ี 1 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 1 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 4 คน 

- นสิิต   350 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........45,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. กิจกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์พีน่้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ    3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร    15,000 บาท 

3.อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   2,000 บาท 

รวม      20,000   บาท  

2. กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์พีน่้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ    3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร    20,000 บาท 

3.อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   2,000 บาท 

รวม      25,000   บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     45,000   บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดอืน  สิงหาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนสิิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่

นสิิตใหม ่ชั้นปีท่ี 1  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ผู้เข้าร่วมโครงการและด าเนนิกิจกรรมร้อยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้น านิสติ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 √ 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  √ 4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม  โทร 1324 

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ    โทร 1319 

6.หลักการและเหตุผล 

หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ภาระงานด้านกิจกรรมต่างๆของนิสิตตั้งแต่การเข้าศึกษาของนิสิตใหม่ จนถึงนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในฐานะบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีนิสิตจ านวนมาก การดูแลนิสิตโดยเฉพาะการสร้างความไว้ใจให้แก่

ผู้ปกครองนิสิตท่ีจะเข้ามาศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญยิ่ง รวมไปถึงการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย อันเป็นแหล่ง

รวบรวมขอ้มูลของนิสติท่ีจบการศึกษาไปนัน้ก็เป็นสิ่งท่ีควรตระหนักและเอาใจใส่เชน่เดียวกัน     

ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญการเเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีขีด

ความสามารถท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมกับการใชช้วีติในยุคโลกาภวิัตน์ และเพิ่มโอกาสการมี งานท าตลอดจนสนองตอบ 

ต่อการพัฒนานิสิตสู่บัณฑิตท่ีพงึประสงค์ สู่การเป็นบัณฑิตท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข กอปรด้วยการเป็นผู้ซึ่งคิด

เป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น และเพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย  

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานสิิตในดา้นบุคลิกภาพและภาวะผู้น า ทักษะการคิด ศลิปะการสื่อขอ้ความ พฤตกิรรม

กล้าแสดงออก คุณธรรมและจรยิธรรม  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  4 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน 

- นสิิต 30 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- ประชาชนท่ัวไป 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........15,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดอุุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการ  3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร    4,000 บาท 

3.อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   5,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนวิทยากร   3,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     15,000   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดอืน กรกฏาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1.  เพื่อสร้างเครอืขา่ยนสิิตกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันอุดมศกึษา 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสติและเกิดการสร้างเครอืขา่ยดา้นกิจกรรมนสิิต 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     -การอบรมพัฒนาผู้น านิสติ ปลีะ 1 คร้ัง 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   ศกึษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นเครือข่ายศิษยเ์ก่า 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติและศิลปวัฒนธรรม  โทร 1324 

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                       โทร 1319 

6. หลักการและเหตุผล 

หน่วยกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ภาระงานด้านกิจกรรมต่างๆของนิสิตตั้งแต่การเข้าศึกษาของนิสิตใหม่ จนถึงนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในฐานะบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ ผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ให้มีความรู้ทางวิชาการและมคีวามสามารถ มีศักยภาพ และอุทิศตน

ให้กับงานในหน้าท่ีและอาชีพได้อย่างเหมาะสม ศิษย์เก่าในปัจจุบันมีจ านวน แต่ละคนได้เติบโตก้าวสู่สังคมของการท า

งานท่ีหลากหลายด้านท้ังงานราชการรัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจเอกชนและส่วนตัว ด้วยศิษย์เก่าจ านวนมากสามา

รถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ครอบคลุมท้ังงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นท่ีเชิดชูในวงสังคมและวง

วชิาการอยา่งกว้างขวาง 

ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญในด้านนี้และได้จัดท าโครงการเครือข่ายศิษย์เก่า

สัมพันธ์ขึ้น และการสร้างระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อันเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของนิสิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาแล้ว ในรูปแบบข้อมูลศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อท่ีจะสามารถติดตามความก้าวหน้าของ

บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อจัดเก็บขอ้มูลท าระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

7.2 เพื่อสร้างเครอืขา่ยชมรมศิษยเ์ก่าคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  6 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- บุคลากรสายสนับสนุน  5 คน 

- นสิิต 10 คน 

- ศษิยเ์ก่า     20 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ   4,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม              2,000 บาท 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร   2,000 บาท 

4.ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  4,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  มนีาคม 2565 ถึงเดอืน กรกฎาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. เพื่อจัดเก็บขอ้มูลท าระบบฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อสร้างเครอืขา่ยชมรมศิษยเ์ก่าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     -การด าเนนิโครงการ/กิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   เสียงสะทอ้นจากนิสติคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม    โทร 1324   

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                       โทร 1319   

6. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สถาบันการศึกษาสถานท่ีแห่งการบ่มเพาะปัญญาและ

ความสามารถของนิสิต นักศึกษา จึงเป็นสถานท่ีรวบรวมความพร้อมในการสร้างและผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อสนอง

ความตอ้งการของสังคมในทุกรูปแบบ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่ีคอยเติมเต็มและสร้างนสิิต ควบคู่กับ

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เช่นเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้มุ่งเน้นการพัฒนานิสิต

ผ่านกระบวนการสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และมีความบริบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งทางด้าน

วิชาการ ความรู้ การสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา กิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา การหาประสบการณ์ผ่านกิจกรรม

เสริมหลักสูตรตา่งๆ            

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขึ้น เพื่อเป็นการตระหนักในหน่วยงานและประเมินหน่วยงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะให้มีประสิทธิภาพอยู่

ตลอดเวลา 

 7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อรับฟังนโยบายดา้นการพัฒนานสิิตจากผู้บริหาร 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดกิารดา้นตา่ง ๆ ท่ีคณะจัดให้บริการแก่นสิิ  

3. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหารว่มกัน เชน่ การเรียนการสอน อาคารสถานท่ี หรือพื้นท่ีกิจกรรม เป็นต้น   

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   5 คน 

- นสิิต 50 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........5,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ    2,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  3,000 บาท  

        รวมทั้งสิ้น                     5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ตุลาคม 2564 ถงึเดอืน  พฤษภาคม 2564 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ได้ทราบแนวทางข้อแก้ไขในการปรับปรุงการปฏิบัตงิานของหนว่ยงาน     

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     นสิิตได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   สนับสนุนชมรมนสิิตจิตอาสา 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม    โทร 1324  

5.2 ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษื เผ่าตะ๊ใจ                         โทร 1319  

6.หลักการและเหตุผล 

วันท่ี 19 มีนาคม 2558 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อนุมัติจัดตั้งชมรมกิจกรรมนิสิต ภายใต้สังกัดคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมี หน่วยกิจการนิสิตเป็นผู้ควบคุมดูแล การด าเนินงานของทุกชมรม โดยการจัดตั้ง

ดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรูปแบบแนวทางการด าเนินกิจกรรมของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อตอบสนองแนวทางในอัตลักษณ์ตัวตนของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์และนิสติ

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ท่ีต่างมีความสนใจและมีจิตอาสาตามแนวทางและอุดมการณ์ต่างๆ ตามชมรมท่ีก่อตั้งขึ้น ซึ่งได้

ก่อรูปแห่งความหลากหลายในกิจกรรม อันก่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประชาชนในทุกระดับ ท้ังในและนอกพื้นท่ี

จังหวัดพะเยา 

ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดด าเนินการบรรจุโครงการฯ ขึ้นเพื่อตอบสนองปัจจัยด้านงบประมาณ

ให้แก่นิสิตในแต่ละชมรม เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้จากห้องเรียนลงไปสู่พื้นท่ีของประสบการณ์ อีก ท้ังยังเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ ความคิดท่ีหามไิด้ในการเรียนภายในรัว้มหาวทิยาลัย ไมว่า่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะวชิาการ 

คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณข์องบัณฑิต (สุขภาพ บุคลกิภาพ สุนทรียภาพ) ต่อไป 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมในสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                                               

2.  เพื่อสง่เสริมอัตลักษณบั์ณฑิต สุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ                                    

3.  เพื่อสง่เสริมและสานสัมพันธ์ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพื่อให้นสิิตได้พัฒนาจริยธรรมของผู้น าที่อุทิศแก่ประโยชนข์องสว่นรวม และมีจิตอาสาในการท างาน                                      

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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5. เพื่อให้นสิิตได้น าความรูท่ี้เรียนมาปรับใชใ้นการแกปั้ญหาให้กบัชุมชน                                                                              

6.  เพื่อเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการในการทบทวนและเรียนรู้แนวข้อสอบท่ีได้ศึกษามา 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 2 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

- นสิิต    100 คน 

- ประชาชนท่ัวไป 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........12,500...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ    3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  7,000 บาท 

3.ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  2,500 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     12,500   บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดอืน พฤษภาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้น าความรูท่ี้เรียนมาปรับใชใ้นการแกปั้ญหาให้กับชุมชน                                                                              

2. นสิิตเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการในการทบทวนและเรียนรู้แนวข้อสอบท่ีได้ศึกษามา 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     -นสิิตได้ด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 1 ครัง้ ต่อปีการศึกษา 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   เครอิขา่ยนสิติสัมพันธ์ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม    โทร 1324  

5.2 ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                         โทร 1319  

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการน าร่องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนิสิต โดยได้สร้าง

เครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้และการ

พัฒนาเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีอันดงีามนัน้ 

ดังนัน้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดด าเนินการบรรจุโครงการฯ ขึน้เพื่อตอบสนองปัจจัยดา้นงบประมาณให้แก่

นสิิต เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้จากห้องเรียนลงไปสู่พื้นท่ีของประสบการณ์ อกีทัง้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดท่ี

หามิได้ในการเรียนภายในร้ัวมหาวิทยาลัย ไมว่า่จะเป็นการเสริมสร้างทักษะชวีิต ทักษะวชิาการ คุณธรรม จรยิธรรม อัต

ลักษณข์องบัณฑิต (สุขภาพ บุคลกิภาพ สุนทรียภาพ) ต่อไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนสิิตในสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                                               

2. เพื่อสง่เสริมอัตลักษณบั์ณฑิต สุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ                                    

3. เพื่อสง่เสริมและสานสัมพันธ์ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายนอกและมหาวทิยาลัยพะเยา 

4. เพื่อให้นสิิตได้พัฒนาจริยธรรมของผู้น าที่อุทิศแก่ประโยชนข์องสว่นรวม และมีจิตอาสาในการท างาน                                      

5. เพื่อให้นสิิตได้น าความรูท่ี้เรียนมาปรับใชใ้นการแกปั้ญหาให้กบัชุมชน                                                                              

6. เพื่อเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการในการทบทวนและเรียนรู้ท่ีได้ศึกษามา 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 1 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

- นสิิต   30 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดุอื่นๆ    5,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  5,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2564 ถึงเดอืน สิงหาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้น าความรูท่ี้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย 

2.  นสิิตได้สร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีอันดงีามกับเครอืขา่ย 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     นสิิตได้สร้างเครอืขา่ยนสิิตสัมพันธ์   1 เครอืขา่ย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมนสิิต  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป ี2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน      

เป้าประสงค์ท่ี 1.2  กลยุทธ์ท่ี 1.2.1,1.2.2,1.2.3 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม   โทร 1324    

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                          โทร 1319   

6. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สถาบันการศึกษาสถานท่ีแห่งการบ่มเพาะปัญญาและ

ความสามารถของนิสิต นักศึกษา จึงเป็นสถานท่ีรวบรวมความพร้อมในการสร้างและผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อสนอง

ความตอ้งการของสังคมในทุกรูปแบบ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่ีคอยเติมเต็มและสร้างนสิิต ควบคู่กับ

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เช่นเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้มุ่งเน้นการพัฒนานิสิต

ผ่านกระบวนการสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และมีความบริบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งทางด้าน

วิชาการ ความรู้ การสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา กิจกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา การหาประสบการณ์ผ่านกิจกรรม

เสริมหลักสูตรตา่งๆ            

ด้วยเหตุนี ้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการส่งเสริมกิจกรรมนสิิตขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้

นิสิตได้เรียนรู้ชีวิตการท างานและการหาประสบการณ์จากการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็น

ผู้น านิสิต การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักปกครองและนักพัฒนาท่ีดี รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ ไมตรี

ระหว่างพี่นอ้ง ชาวรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านโครงการและกิจกรรมตา่งๆเหลา่นี ้     

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสติและเกิดการสร้างเครือข่ายด้านกิจกรรมนสิิตระหว่างสถาบันการศกึษา  

2. เพื่อจัดกิจกรรมสง่เสริมอันเป็นอัตลักษณ์ของนสิิต   

3. เพื่อจัดกิจกรรมนสิิตผู้มีจิตอาสา สร้างประโยชนต์อ่สว่นรวมและอุทิศตนเพื่อสังคม 

4. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นิสติมคีุณธรรม มีจิตสาธารณะตอ่สังคม      
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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         5. เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนิสติรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรฐัศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 1 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

- นสิิต 30 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ   3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  5,000 บาท 

3.ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  2,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     1,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2564 .ถึงเดอืน  กันยายน 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตมคีุณธรรม มีจิตสาธารณะต่อสังคม      

2. เกิดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสติใหม่กับนสิิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     -นสิิตได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น จ านวน 1 ครัง้ 

 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมการน าเสนอผลงานนสิิต                                   

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1. อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชนต์่อชุมชนและท้องถิ่น 

6. จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืข่ายการด าเนนิงานของคณะ 

.....7. ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนินงาน  

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

     1.การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน      เป้าประสงค์ท่ี 1.1 กลยุทธ์ท่ี 1.4.4 

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์  2.2 ตัวช้ีวัดท่ี  2.2.2 

3.การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม      เป้าประสงค์  3.1 ตัวช้ีวัดท่ี  3.1.1 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

  บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)  เชน่ ระเบียบวธีิวิจัยและรายวชิาท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ   

 หลักสูตร    

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.วรรณภา ทองแดง           โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน   นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ  โทร  1308    

6.หลักการและเหตุผล 

หน่วยวิจัย ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้และสร้างสรรค์ของนิสิต  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยของนิสิตท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยดูแลและให้

ค าปรึกษา ผลงานวจิัยท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอนจ านวนหน่ึงท่ีมคีุณภาพเพยีงพอท่ีจะพัฒนาตอ่ยอดสู่การตีพิมพ์

ของนิสติ การตพีมิพร่์วมระหว่างอาจารย์และ หรือเกิดเป็นโจทยว์จิัยแก่นิสติหรือคณาจารย์ในการตอ่ยอดเสนอโครงการ

ต่อแหล่งทุนภายนอกได้ จึงเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมงานวิจัยของนิสิตเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายด้านการตีพิมพ์และ

การจัดท าข้อเสนอโครงการวจิัย  

จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานนิสิตขึ้น ซึ่งจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการส่งเสริมนี้ ในท้ายท่ีสุด โครงการนี้มุ่งหวังว่าจะเกิดผลงานวิจัยเดี่ยวหรือผลงานวิจัย ร่วมท่ีสามารถตีพิมพ์

และเผยแพร่สูส่าธารณชนได้ 

 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
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7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพือ่สง่เสริมการสร้างสรรค์งานวจิัยและนวัตกรรมของนสิิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.2 เพื่อพัฒนาผลงานวจิัยของนิสติสูผ่ลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ 

7.3 เพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยของนสิิตท้ังระดับปริญญาตรี 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

- นสิิต 

9.งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........80,000...........  บาท   

(เช็กตามจ านวนนสิิต+อาจารย ์ศศ.บ. รบ. รป.บ. อกีทีคะ่ แต่รายการใชจ้่าย ล้อกับรายการท่ีใชไ้ปในปีงบฯ ท่ีผ่านมา)  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1. ค่าพาหนะและเชื้อเพลิง    25,000 บาท  

2. ค่าเบ้ียเลี้ยง     15,000 บาท   

3. ค่าท่ีพัก     25,000 บาท 

4. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ   10,000 บาท 

5. อื่นๆ      5,000    บาท 

รวมทั้งสิ้น    80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

ความส าเร็จของโครงการสง่เสริมการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างนสิิตระดับปริญญาตรีกับอาจารย์ในพัฒนา

ผลงานวจิัยของนิสติสูผ่ลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่และพัฒนาทักษะการท าวิจัยของนสิิตท้ังระดับปริญญาตรี 

 

12.ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

ตัวช้ีวัดท่ี 12.1 จ านวนผลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่จาก 3 หลกัสูตร (ศศ.บ. พัฒนาสังคม / รบ. / รป.บ.) คิดเป็น 

5 รายการ (ตัวช้ีวัดท่ี 1.4.1 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ คณะ)  

ตัวช้ีวัดท่ี 12.2 จ านวนเครอืขา่ยความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การและองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวจิัย

และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน คิดเป็น 2 เครอืขา่ย (ตัวช้ีวัดท่ี 2.2.2 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 

คณะ)  
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ตัวช้ีวัดท่ี 12.3 จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย การท านุฯ ในการบริการวิชาการ 

และ/หรือ มีการบูรณาการกับหนว่ยงานภายนอก คิดเป็น 2 โครงการ (ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ คณะ) 

 

22. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ   ตดิตามความก้าวหน้าโครงการวจิัยทุนรายได้คณะ                          

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

2. ค่าเฉลี่ยผลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ตามมาตรฐาน กพอ. ต่อคนตอ่ปีงบประมาณ 

 3. จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนและท้องถิ่น 

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) ประเด็นยทุธศาสตร์     

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์ 2.1, 2.2 ตัวช้ีวัดท่ี  2.1.1, 2.2.1 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ     ผศ.วรรณภา  ทองแดง             โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน    นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ   โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะมาอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีต้นน้ า อย่างไรก็ดี การสนับสนุนกลางน้ าเป็นสิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อให้นักวิจัย

สามารถเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายโครงการวจิัยของตนเอง 

ดังนัน้ หนว่ยวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงไดจ้ัดท าโครงการตดิตามความกา้วหนา้โครงการวจิัยทุน

รายได้คณะขึ้น เพื่อสนับสนุนการวจิัยในชว่งกลางน้ า อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการวิจยัของนักวจิัยแตล่ะคนและ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านวจิัยของคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ในท้ายท่ีสุด 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อพัฒนาระบบตดิตามและสนับสนุนการด าเนนิโครงการวจิัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ 

7.2 เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนนิโครงการวจิัยของนักวิจัยทุนรายได้คณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

   งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........5,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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กิจกรรมติดตามความก้าวทุนวจิัยรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2564 - 2565 5,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้วิพากษ์โครงการ 2,000 บาท 

  - ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  3,000 บาท 

  หมายเหตุ ถัวเฉลีย่ค่าใชจ้่ายทุกรายการ    

        รวมทั้งสิ้น                  5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......พฤศจิกายน 2564..........ถึง เดือน ..... มีนาคม 2565............ 

 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

ความส าเร็จของโครงการวจิัยของนักวจิัยแต่ละคนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาดา้นวิจยัของคณะ

รัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

12.ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

ตัวช้ีวัดท่ี 12.1 มีระบบตดิตามและสนับสนุนการด าเนนิโครงการวจิัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ 

ตัวชีว้ัดท่ี 12.2 การด าเนนิโครงการวจิัยของนักวิจัยทุนรายได้คณะมปีระสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 12.3 การบรรลุตามตัวช้ีวัดโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เป้าประสงค์ท่ี 2.1 และ 2.2

ตัวช้ีวัดท่ี  2.1.1 และ 2.2.1 

23. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1.  ชื่อโครงการ      สัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  

     กิจกรรมท่ี 1  

     กิจกรรมท่ี 2 

     กิจกรรมท่ี 3  

     กิจกรรมท่ี 4 

     กิจกรรมท่ี 5 

2.ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3. จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมท่ีเป็นประโยชนต์่อชุมชนและท้องถิ่น  

 6. จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์  2.2  ตัวช้ีวัดท่ี  2.2.1,2.2.2 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.วรรณภา  ทองแดง   โทร     

5.2 ผู้ประสานงาน นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ   โทร  1308   

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและความสนใจทาง

วิชาการและการวิจัยท่ีหลากหลาย ประกอบกับบริบทของการวิจัยในปัจจุบันท่ีเน้นการร่วมมือกันในการศึกษาค้นคว้า 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือโจทย์วิจัยต่อไปได้ 

หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต 

อาจารย์ นักวชิาการ และผู้ท่ีสนใจทั่วไป ท้ังภายในและภายนอกคณะ  จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาวชิาการทางรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริม

ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวจิัยดา้นรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างบุคลากร นิสติ 

และผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

2. เพื่อสง่เสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีพัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

บุคลากร นิสติ และผู้ท่ีสนใจทั่วไปสู่สาธารณะ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน 
 

- นสิิต 

- ประชาชนท่ัวไป 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

  งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท + ตอ้งเช็กรายการค่าใชจ้่ายเครือข่ายล้านนา 

 กิจกรรมท่ี 1    จ านวน  10,000   บาท 

     กิจกรรมท่ี 2    จ านวน   2,500    บาท 

     กิจกรรมท่ี 3    จ านวน   2,500    บาท 

     กิจกรรมท่ี 4    จ านวน   2,500    บาท 

     กจิกรรมท่ี 5    จ านวน   2,500    บาท 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........มกราคม 2565...........ถึงเดอืน .....สงิหาคม 2565....... 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

เพื่อสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวจิัยดา้นรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหวา่งบุคลากร นิสติ 

และผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัดท่ี 12.1   มกีิจกรรมสัมมนา 4 หลักสูตร หลกัสูตรละ  1 ครัง้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 12.2   มบุีคลากร นิสติ ของคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  

13.แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการตพีมิพเ์พื่อสง่เสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.             

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 ../..2. ค่าเฉลี่ยผลงานวชิาการท่ีมีการตีพิมพห์นังสือและต ารา ตามมาตรฐาน กพอ.  

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์  2.3  ตัวช้ีวัดท่ี  2.3.1,2.3.2 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.วรรณภา  ทองแดง   โทร  1309   

5.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ  โทร  1308       

6. หลักการและเหตุผล 

หนังสือและต ารา เป็นผลงานวิชาการท่ีมีความส าคัญประการหนึ่งเพราะต้องอาศัยท้ังความรู้ ทฤษฎี และ

หลักการทางวิชาการ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถุง

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แกผู่้อ่าน ผู้ศึกษา  

          ดังนั้น โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.จึงถูกจัดท าขึ้น 

ส่งเสริมให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา 

ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางานในหนา้ท่ีจนเกิดผลดี

ตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา และเป็นประโยชนต์อ่ความก้าวหนา้ทางวชิาการ  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์พัฒนางานวิชาการ ค้นควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจิัย ของอาจารยป์ระจ า 

                  หลักสูตร คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์  

7.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.3 เพื่อเพิ่มจ านวนหนังสอืและต าราซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

                   ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........30,000...........  บาท 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย (อา้งองิตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการตพีิมพ์ + ค่าตอบแทนผู้ทรง

ฯ อา่นหนังสือ) 

        รวมท้ังสิน้                     30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .....ตุลาคม 2564..........ถึงเดือน .....กันยายน 2565............. 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

นักวจิัยได้รับความมั่นใจและพฒันาศักยภาพผ่านความรู้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สื่อสารจากนักวิชาการและผู้

ท่ีมีความสนใจที่มคีวามรู้ความสามารถในด้านรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

ตัวช้ีวัดท่ี 12.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและปัญหาของชุมชน 

คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรท้ังหมด (ตัวช้ีวัดท่ี 2.3.1 ตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ) 

ตัวช้ีวัดท่ี 12.2 ร้อยละของผลงานบุคลากรท่ีได้รับการสง่เสริมความมั่นใจและพัฒนาศักยภาพดา้นการตพีมิพ์

ผลงานวจิัย คิดเป็น 40% เมื่อเทยีบกับจ านวนบุคลากรท้ังหมด (ตัวช้ีวัดท่ี 2.3.2 ตามแผนยทุธศาสตร์คณะฯ) 

ตัวช้ีวัดท่ี 12.3 มีพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสื่อสารกันระหว่างนักวชิาการและผู้ท่ีมีความสนใจงานวจิัย

ทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ    การสง่เสริมการตพีมิพร์ะดับนานาชาต ิ                                    

 

2.ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 2. ค่าเฉลี่ยผลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ตามมาตรฐาน กพอ. ต่อคนตอ่ปีงบประมาณ 

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์ 2.3 ตัวช้ีวัดท่ี  2.3.2 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.วรรณภา  ทองแดง   โทร  1309   

5.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวพรโอบอุม้  วงศ์วิลาศ                      โทร  1308       

6. หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยพะเยา “มหาวทิยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงระดับ 

สากลผลิตก าลังคนท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานวิจัยและนวัตกรรมรักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประสาน

ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อชี้น าและสร้างสรรค์

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน

คุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ” 

แผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ 1: ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตร์ 2: ยุทธศาสตร์การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ 

   ยุทธศาสตร์ 3: ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ 4: ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์ 5: ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 

   ยุทธศาสตร์ 6: ยุทธศาสตร์การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

      เพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ 2 

และ 5 การเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ และนักวิจัยในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

น่าจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของท้ังสองยุทธศาสตร์ ประกอบกับ

มหาวทิยาลัยได้ก าหนด ตัวช้ีวัดหลัก (SuperKPI) ของยุทธศาสตร์ท่ี 2 ไวว้า่ “ความสามารถในการขยายผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมจากระดับชุมชนสูส่ังคมโลก (Research and Innovation expansion from Local to Global Utilization)” โดยหนึ่ง

ในตัวชี้วัดท่ีจะพิสูจน์การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะวัดจากจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (No. of 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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international publication) จึงมีการผลักดันให้ทุกคณะและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเข้ามามบีทบาทในการขับเคลื่อน

กลไกดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยสถาบันนี้ จึง

พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะน าไปใช้ในการออกแบบการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคณะ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้สูงขึ้น ของคณะรัฐศาสตร์และ 

         สังคมศาสตร์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสายวชิาการ 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย (อา้งองิตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองค่าใช้จ่ายและรางวัลการตพีมิพ์) 

        รวมทั้งสิ้น   20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........ตุลาคม 2564...........ถึงเดอืน........มถิุนายน.......2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ระบบ/กลไกการขับเคลื่อนผลงานตพีมิพใ์นวารสารระดับนานาชาตขิองคณะ 

11.2 ผลงานตพีมิพใ์นวารสารระดับนานาชาตขิองคณะท่ีสูงขึ้น 

11.3 ผลงานวิจัยสถาบัน 1 ผลงาน เร่ือง “การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพมิพ์ระดับนานาชาต ิคณะ รัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์”  

12 ตัวชี้วัดของโครงการ/กจิกรรม  

12.1 มีกลไกการขับเคลื่อนการตีพมิพผ์ลงานวจิัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้สูงขึน้ ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

12.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3.2 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ คณะ ก าหนดให้ร้อยละของบุคลากรท่ีผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ี

มกีารน าไปใช้ประโยชน ์และ/หรือ ได้รับการตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมกันคดิเป็น 40% 

12.3 ผลงานตพีมิพ ์(Full article) ในวารสารระดับนานาชาต ิตามประกาศ กพอ. 2562 จ านวน …5…..ผลงาน 

13 แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)             

ขั้นด าเนินการ(D)             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

 

            



 

119 
 

24.  ชื่อโครงการ    สนับสนุนการด าเนนิงาน โครงการ 1 คณะ  1 Signature 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

.....3.จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชนต์อ่ชุมชนและท้องถิ่น 

3.  ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

3.การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม   เป้าประสงค์  3.1  ตัวช้ีวัดท่ี  3.1.1 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)                  

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ       ผศ.ดร.ฉัตรทิพย ์ ชัยฉกรรจ์           โทร  1310    

2.2 ผู้ประสานงาน    นางสาวภัทธิญา  จินดาค า                โทร  1308    

6.หลักการและเหตุผล 

การบริการวิชาการเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีมุ่งพัฒนา

พื้นท่ีจาก และเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการและพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง โดยเล็งเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการ และบูรณาการกับ

งานวจิัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับท้องถิ่น จึงได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน

การจัดนิทรรศการในงานพะเยาวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ในทุกปี และสนับสนุนการจัดท าสื่อ VDO เพื่อเผยแพร่และ

สนับสนุนการด าเนนิโครงการบริการวิชาการ เชน่ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม สู่สาธารณชน 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนับสนุนการน าเสนอเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการของอาจารย์ภายในคณะท่ีได้รับ

ทุนสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8.กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  20 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน  13 คน 

- นสิิต  20 คน 

- ประชาชน/ผู้ท่ีสนใจทั่วไป   20 คน 

9.งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........20,000...........  บาท 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.  ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ    8,000  บาท 

 2.  ค่าจ้างนสิิตชว่ยงาน    1,000  บาท 

 3.  ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม    3,000  บาท 

 4.  ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง   1,500  บาท 

 5.  ค่าถ่ายเอกสารและปร้ินงาน      500 บาท 

 6.  จ้างเหมาจัดท า VDO     6,000 บาท 

        รวมท้ังสิน้                     20,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

สนับสนุนเผยแพร่ผลการด าเนนิงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจ าปงีบประมาณ 2564 ของคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ในงานพะเยาวจิัย มหาวิทยาลัยพะเยา และทาง Social Network  

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     จัดงานนทิรรศการ 1 ครัง้  

 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจดัการศึกษาในลักษณะอื่น                                    

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  2.ค่าเฉลี่ยผลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ตามมาตรฐาน กพอ. ต่อคนตอ่ปีงบประมาณ 

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) 

2. การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพานชิย์ เป้าประสงค์ 2.2 ตัวชีว้ัดท่ี  2.2.1 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

  บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) 4 หลักสูตร      

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.วรรณภา ทองแดง   โทร  1310   

5.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ                      โทร  1308       

6. หลักการและเหตุผล 

พอดแคสต ์(Podcast) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้เคลื่อนท่ี ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงของค าวา่ Broadcast กับ 

ipod เข้าดว้ยกัน เพื่อสื่อถึงการกระจายเสียง ซึ่งผู้เรียนสามารถจะฟังเมื่อไหรก่็ได้ และยังสามารถโหลดเก็บไว้ฟัง และจะ

ฟังซ้ ากี่คร้ังก็ได้ จึงเป็นสื่อท่ีมีความน่าสนใจในการน าไปใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ  

ดังนั้นโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการใช ้พอดแคสต์ (Podcast) เพื่อ

เป็นสื่อท่ีใชใ้นการเรียนการสอน โดยการเข้าถึงพอดแคสต์นั้นสามารถท าได้โดยสะดวกและกระบวนการในการจัดท าสื่อ

ประเภทนี้ใชจ้ัดท าสื่อเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ่

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การเรียนการสอนด้วยพอดแคสต์ เพื่อให้นสิิต บุคลากร และผู้สนใจในวชิา

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สะดวกในการเรียนและสามารถในการเข้าถึงสื่อได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 

- บุคลากรสายสนับสนุน 

- นสิิต 

- ประชาชนท่ัวไป 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........30,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

 1.ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน        5,000 บาท 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร                           15,000 บาท 

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม                  10,000 บาท  

        รวมทั้งสิ้น   30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน 2565 ถึงเดอืน กันยายน 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ได้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบใหมโ่ดยใชเ้ทคโนโลยมีาชว่ยในการสื่อสาร 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัด มพีอดแคสตข์องทุกหลักสูตร  จ านวน 4 หลักสูตร (ร้อยละความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   ประเพณีแห่ผา้ห่มพระธาตุจอมทอง 

2. ความสอดคล้องกบัเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชองชาติ  เป้าประสงค์ท่ี 4.1  กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม  โทร 1324   

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                         โทร 1319 

6. หลักการและเหตุผล 

ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ถือได้วา่เป็นมรดกทางภูมปัิญญาของบรรพชนท่ีสบืทอด สบืตอ่มาอย่างยาวนาน 

ผ่านกาลเวลา อันเป็นสิ่งแสดงถงึเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องผู้คนในชนชาติน้ันๆสืบมา เช่นเดียวกับประเพณี ศลิปะ

และวัฒนธรรมลา้นนาท่ี ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนา แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แปรผันมากวา่ 700 ปี แต่ส่ิงเหลา่นีก้็

ยังคงอยูแ่ละถูกท้าทายดว้ยวัฒนธรรมตา่งถิ่นผ่านความทันสมัยของเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบัน ทีก่ าลังท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหมห่ันเหและสนใจกับความทันสมัยของเทคโนโลย ีผนวกกับวัฒนธรรม แบบตะวันตก จนอาจหลงลมืไป

วา่ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนา(เมอืงพะเยา)น้ันเป็นอยา่งไร          

ด้วยเหตุนีค้ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการน้ี ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุน้ให้นสิิตได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษส์บืทอดความรู้ ความเข้าใจท้ังทางด้านประวัตศิาสตร์ กิจกรรมทางประเพณี 

ศลิปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเมืองพะเยา และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อสบืสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมลา้นนา        

2.  เพื่อสง่เสริมให้นิสติมจีิตสาธารณะตอ่ชุมชนผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา  

3.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

4.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- บุคลากรสายวชิาการ  10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน  12 คน 

- นสิิต   100 คน 

- ประชาชนท่ัวไป  20 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........30,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ   9,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  16,000 บาท 

3.ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  5,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ..มนีาคม 2565 ถึงเดอืน เมษายน 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

2.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     การสร้างเครอืขา่ยทางวัฒนธรรม จ านวน 1 เครอืขา่ย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   คุรบูุชา (ไหวค้รูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

  1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชองชาติ  เป้าประสงค์ท่ี 4.1  กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม   โทร 1324 

5.2 ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                         โทร 1319 

6. หลักการและเหตุผล 

ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ถือได้วา่เป็นมรดกทางภูมปัิญญาของบรรพชนท่ีสบืทอด สบืตอ่มาอย่างยาวนาน 

ผ่านกาลเวลา อันเป็นสิ่งแสดงถงึเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องผู้คนในชนชาติน้ันๆสืบมา เช่นเดียวกับประเพณี ศลิปะ

และวัฒนธรรมลา้นนาท่ี ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนา แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แปรผันมากวา่ 700 ปี แต่ส่ิงเหลา่นีก้็

ยังคงอยูแ่ละถูกท้าทายดว้ยวัฒนธรรมตา่งถิ่นผ่านความทันสมัยของเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบัน ทีก่ าลังท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหมห่ันเหและสนใจกับความทันสมัยของเทคโนโลย ีผนวกกับวัฒนธรรม แบบตะวันตก จนอาจหลงลมืไป

วา่ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนา(เมอืงพะเยา)น้ันเป็นอยา่งไร          

ด้วยเหตุนีค้ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการน้ี ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุน้ให้นสิิตได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษส์บืทอดความรู้ ความเข้าใจท้ังทางด้านประวัตศิาสตร์ กิจกรรมทางประเพณี 

ศลิปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเมืองพะเยา และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพื่อสบืสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมลา้นนา        

2.  เพื่อสง่เสริมให้นิสติมจีิตสาธารณะตอ่ชุมชนผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา   

3.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต     

4.  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 

- นสิิต   20 คน 

- ประชาชนท่ัวไป 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ   4,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  5,000 บาท 

3.ค่าเชา่เหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  1,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน – สิงหาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

-ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการท าบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

4. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชองชาติ  เป้าประสงค์ท่ี 4.1  กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนสิิตและศลิปวัฒนธรรม      โทร 1324 

5.2 ผู้ประสานงาน  ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ                   โทร 1319 

6. หลักการและเหตุผล 

ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ถือได้วา่เป็นมรดกทางภูมปัิญญาของบรรพชนท่ีสบืทอด สบืตอ่มาอย่างยาวนาน 

ผ่านกาลเวลา อันเป็นสิ่งแสดงถงึเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องผู้คนในชนชาติน้ันๆสืบมา เช่นเดียวกับประเพณี ศลิปะ

และวัฒนธรรมลา้นนาท่ี ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนา แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แปรผันมากวา่ 700 ปี แต่ส่ิงเหลา่นีก้็

ยังคงอยูแ่ละถูกท้าทายดว้ยวัฒนธรรมตา่งถิ่นผ่านความทันสมัยของเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบัน ทีก่ าลังท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหมห่ันเหและสนใจกับความทันสมัยของเทคโนโลย ีผนวกกับวัฒนธรรม แบบตะวันตก จนอาจหลงลมืไป

วา่ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นล้านนา(เมอืงพะเยา)น้ันเป็นอยา่งไร          

ด้วยเหตุนีค้ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการน้ี ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุน้ให้นสิิตได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษส์บืทอดความรู้ ความเข้าใจท้ังทางด้านประวัตศิาสตร์ กิจกรรมทางประเพณี 

ศลิปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเมืองพะเยา และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสบืสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมลา้นนา        

7.2 เพื่อสง่เสริมให้นิสติมจีิตสาธารณะตอ่ชุมชนผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวันส าคัญทางพทุธศาสนา  

7.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

7.4 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 5 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 12 คน 

- นสิิต   10  คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าวัสดท่ีุใชใ้นโครงการ   3,000 บาท 

2.ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  6,000 บาท 

4.ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  1,000 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน เมษายน 2565 ถึงเดอืน กรกฎาคม 2565 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

  2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     -ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ  Green SPSS 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

.....7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนินงาน  

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ)ประเด็นยทุธศาสตร ์

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  เป้าประสงค์ 5.5..ตัวช้ีวัดท่ี.5.5.1. 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์        โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน    นายธนรินทร์  คงเถื่อน             โทร  1301   

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนนิงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ให้ความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                         

ในส านักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเร่ิมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้                   

การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) นัน้ 
ในการน้ี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว และมีความมุ่งม่ันท่ีจะผลักดัน สนับสนุน

ให้กิจกรรมต่างๆ ภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการและบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา                   

รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายน้ีให้แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อสง่เสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลดการ 

ใชพ้ลังงาน ด าเนนิกจิกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

2.เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านส านักงานสเีขียว                               

(Green Office) และสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้

3.เพื่อสง่เสริมบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีารบริโภคท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

4.เพื่อสร้างแรงจูงใจโดยการตรวจประเมินและรับรองส านักงานสเีขียว (Green Office) 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 20   คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........5,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน   3,000 บาท 

2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   2,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                    5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มนีาคม 2565 ถงึเดอืน พฤษภาคม 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.ได้สง่เสริมการด าเนนิกิจกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

3.ได้สง่เสริมการอนุรักษ ์พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

ตัวช้ีวัดท่ี .....5.5.1  มกีารพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพือ่สง่เสริมศักยภาพในการเรียนและการท างาน 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ  ตดิตามความก้าวหนา้ ITA 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

.....7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนินงาน  

3.ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ (แผนกลยทุธ์คณะฯ) 

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล เป้าประสงค์ 5.1.ตัวช้ีวัดท่ี  5.1.2 

4.การบูรณาการกบัพันธกจิอื่น (ถา้ม)ี 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์        โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน    นายธนรินทร์  คงเถื่อน             โทร  1301   

6.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานของแต่ละส่วนงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                   

ตลอดจนการด าเนนิงานภายในส่วนงานนัน้  

ในการน้ี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ตดิตามความก้าวหน้า 

ITA  ขึน้ เพื่อยกระดับผลการด าเนนิงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   1.เพื่อยกระดับผลการด าเนนิงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกที่มปีระสิทธิภาพ   

   2.เพื่อสร้างการรับรู้และการด าเนนิงานภายใต้ความโปร่งใสและคุณธรรมจรยิธรรม 

 3.เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 20   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

9.งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........3,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน   3,000 บาท 

2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   1,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น                     3,000   บาท (สามพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม 2565 ถึงเดอืน มนีาคม 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.ได้ยกระดับผลการด าเนนิงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกที่มปีระสิทธิภาพ   

   2.ได้สร้างการรับรู้และการด าเนนิงานภายใต้ความโปร่งใสและคณุธรรมจรยิธรรม 

 3.ได้พัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและสอดคลอ้งกับพันธกิจของคณะและมหาวทิยาลัย 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวช้ีวัดท่ี ........5.1.1......  จ านวน .......มผีลการประเมิน ITA ร้อยละ 70............(รอ้ยละความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรบัปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

.....5.จ านวนบุคลากรท่ีมีความก้าวหน้าตามสายงานในแตล่ะปี 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

2.การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ  เป้าประสงค์ ..2.1. ตัวช้ีวัดท่ี  .2.1.1...... 

5.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส     เป้าประสงค์ ..5.2..ตัวช้ีวัดท่ี  .5.2.1...... 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์        โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน    นางจุฑาทพิ พงษ์ประภาส             โทร  1305   

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร      

ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของคณะให้มีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิของงานมีคุณภาพและมีความคุ้มค่า                 

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในองค์กร มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้งาน

บรรลุผล เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  

       คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข  จึงได้จัดท าโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานประจ า 

2.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดใีนหมู่คณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 30   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........80,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน   15,000 บาท 

2.ค่าอาหารเย็น    15,000 บาท 

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   6,000 บาท 

4.ค่าถ่ายเอกสาร    2,000 บาท 

5.ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ   2,000 บาท 

6.ค่าพาหนะ (น้ ามันเชื้อเพลิง)  5,000 บาท 

7.ค่าท่ีพัก    35,000 บาท     

        รวมทั้งสิ้น                     80,000   บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤษภาคม 2565 ถึงเดอืน สิงหาคม 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.ได้เพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานประจ า 

2.ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดใีนหมู่คณะ 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

      ตัวช้ีวัดท่ี ......2.1.1...จ านวน ...บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยและสรา้งสรรค์นวัตกรรมในแต่ละ

ปีงบประมาณ ร้อยละ 50.....(ร้อยละความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

 ตัวช้ีวัดท่ี ......5.2.1...จ านวน ...เกิดกิจกรรม/เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบุคลากรภายในคณะ.....(ร้อยละ

ความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ EdPEx 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 ...1.อัตราการจบการศึกษาของผู้เรียน (Success Rate) ท่ีมีคุณสมบัตเิป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 .....2.ค่าเฉลี่ยผลงานวิชาการท่ีมีการเผยแพร่ตามมาตรฐาน กพอ. ต่อคนตอ่ปีงบประมาณ 

 .....3.จ านวนผลงานบริการวิชาการรับใชส้ังคมท่ีเป็นประโยชนต์อ่ชุมชนและท้องถิ่น 

 .....4.ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตในระยะ 3 ปีหลังจบการศกึษา 

 .....5.จ านวนบุคลากรท่ีมีความก้าวหน้าตามสายงานในแตล่ะปี 

 .....6.จ านวนหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครอืขา่ยการด าเนนิงานของคณะ 

 .....7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนินงาน  

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  เป้าประสงค์ท่ี 5.1 กลยุทธ์ท่ี 5.1.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ  และหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.รัตยิา  ฟิชเชอร์        โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน    นางจุฑาทพิ พงษ์ประภาส             โทร  1305   

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนนิการท่ีเป็นเลิศไปใชใ้นการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน (EdPEx) และให้สถาบันการศกึษาจัดท ารายงานประจ าป ีท้ังน้ี

เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการในการด าเนนิงานใน

ปีตอ่ไปและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นัน้ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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         ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ารายงานการประเมนิตนเองใน

ระดับคณะ ท้ังน้ีเพื่อเป็นการประเมนิผลการด าเนินงานในระดับคณะ และสนับสนุนความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)       

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

2.คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ รวมถึงการ

พัฒนางานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)     

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 20   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

9.งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้...........40,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน   6,000 บาท 

2.ค่าอาหารเย็น    6,000 บาท 

3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   4,000 บาท 

4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   12,000 บาท 

5.ค่าถ่ายเอกสาร    5,500 บาท 

6.ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ   5,000 บาท 

7.ค่าท่ีพัก    1,500 บาท   

        รวมทั้งสิ้น                     40,000   บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กมุภาพันธ์ 2565 ถึงเดอืน เมษายน 2565 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศของ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2564 

2.คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์                       

รวมถึงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)     

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวชี้วัดท่ี .........5.1.1........    จ านวน ......คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษา

เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ประจ าปกีารศึกษา 2564......(ร้อยละความส าเร็จ/จ านวนหลักสูตร) 

13. แผนการด าเนินงาน 
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กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

 

            

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 
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1. ชื่อโครงการ วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะ 

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

.....7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนนิงาน  

3. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล    เป้าประสงค์ท่ี 5.1  กลยุทธ์ท่ี 5.1.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝี่ายแผนและนวัตกรรม         โทร  1307   

5.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวณฐัฐพชัร์   ตติย์ธานุกุล           โทร  1307   

6.หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  เน้นกระบวนการ

และจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การบริหารและการ

จัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน  สามารถตรวจสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกลา่วสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบายของ

มหาวทิยาลัยพะเยา  

ดังนัน้ งานนโยบายและแผนจึงได้จัดโครงการวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนปฏบัิตกิารท่ีสอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์น ามาปรับปรุงแผนต่อไป 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  20 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........30,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน    12,000 บาท 

2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม    8,000 บาท 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์     2,000 บาท  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
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4. ค่าปฏิบัตงิานนอกเวลาท าการ 1,000 บาท 

5. ค่าจ้างเหมาบริการ  3,000 บาท 

6. ค่าเชา่ห้องประชุม  2,000 บาท 

 7. ค่าตอบแทนวิทยากร  2,000 บาท       

        รวมทั้งสิ้น  30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ...มถิุนายน......ถึงเดอืน ...กรกฎาคม.... 

11.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.ทราบผลการด าเนนิงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯต่อไป 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวชี้วัด ร้อยละ 50 ของอาจารยท่ี์เข้าร่วมการอบรม  

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)       /      

ขั้นด าเนินการ(D)       / / / /   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)          /   

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

         /   
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1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี2566  

2. ความสอดคล้องกับเปา้หมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรฐัศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

.....7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนนิงาน 

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2565  

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล    เป้าประสงค์ท่ี 5.1  กลยุทธ์ท่ี 5.1.1 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดฝีายแผนและนวัตกรรม          โทร  1307   

5.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวณฐัฐพชัร์  ตติย์ธานุกุล             โทร  1307   

6. หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ีเป็นแผนงานท่ีก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของหนว่ยงานอย่างมเีป้าประสงค์และทิศทาง

เพื่อช่วยให้การด าเนนิงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อย 

ดังนัน้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จดัโครงการจัดท าแบบปฏบัิตกิารประจ าป ี2566 SPSS   เพื่อให้ได้

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี2566 ท่ีตรงพันธกิจของคณะ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 จัดท าแบบปฏบัิตกิารประจ าป ี2566 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  20 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหารกลางวัน    3,000 บาท 

2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   1,500 บาท 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์    1,400 บาท 

4.ค่าปฏบัิติงานนอกเวลาท าการ  1,600 บาท 

5.ค่าจ้างเหมาบริการ   2,500 บาท  

        รวมทั้งสิ้น  10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

 



 

141 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ...กรกฎาคม.......ถึงเดอืน ...สงิหาคม.... 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ทราบผลการด าเนนิงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯต่อไป 

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     ตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของอาจารยท่ี์เข้าร่วมโครงการ  

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)       /      

ขั้นด าเนินการ(D)       / / / /   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)          /   

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

         /   
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1. ช่ือโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูบ้รหิารงาน budget และปัญหาในการด าเนินงาน 

2.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (SUPER KPIs) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

.....7.ร้อยละตัวช้ีวัด ITA ท่ีมีการด าเนนิงาน  

3. ความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธค์ณะฯ) 

5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใสและมธีรรมาภบิาล เป้าประสงค์ 5.1 ตัวช้ีวัดท่ี  5.1.2 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

5. บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวฉัตรทิพย ์ ชัยฉกรรจ์           โทร  1305   

5.2 ผู้ประสานงาน  นางสาวดวงแข  ภาระจ า           โทร  1305   

6. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมหาวทิยาลัยพะเยา ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าระบบบริหารงานแผนและงบประมาณ หรือ E-budget 

ส าหรับการด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี 

 คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองระบบ budget เพื่อให้บุคลากรคณะฯ

สามารถด าเนนิโครงการตามแผนฎบัิตกิารโดยผ่านระบบ budget ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจระบบ budget และสามารถใช้งานระบบได้ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  20 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 13 คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน + รายได้)...........10,000...........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

1.ค่าอาหาร    4,000     บาท 

2.อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   3,500 บาท 

2.ค่าตอบแทนวิทยากร  2,500 บาท 

        รวมทั้งสิ้น  10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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     กจิกรรมที่ 1    จ านวน  5,000  บาท 

     กจิกรรมที่ 2    จ านวน  5,000  บาท 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ...พฤศจิกายน.......ถึงเดอืน ...กุมภาพันธ์......... 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถใชง้านระบบ E-budget  ได ้

12. ตัวชีว้ัดของโครงการ/กจิกรรม  

     1. ผลการประเมินความพงึพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ เกินร้อยละ 80  

13. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)  /           

ขั้นด าเนินการ(D)  / / / /        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)    / /        

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

    /        
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