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ค าน า 
 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2566 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดท า

แผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ

การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการ

ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้

บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 แผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2566 ฉบับนี้ใช้เป็นเครื่องมือใน

การบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
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                                         คณบดีคณะคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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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

ความรู้เพื่อสร้างงานวจิัย นวัตกรรม 

รวมถึงการบูรณาการองคค์วามรู้สู่

การสอน และเผยแพร่ผลงานสูส่ังคม 

จัดการวจิัยท่ีถูกต้องตาม

กระบวนการวจิัย รวมถึงการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

บริการวิชาการ ผู้รับบริการ

วชิาการ (ชุมชน) 

เผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 

และการพัฒนาสังคม สู่สังคม ชมุชน 

และองคก์รต่าง ๆ เพื่อการใช้

ประโยชน ์และบูรณาการสู่การสอน 

รวมถึงการฝึกปฏบัิต ิ

ให้ค าปรึกษา จดัโครงการ/

กิจกรรมฝึกอบรม ใหค้วามรู้ และ

ถ่ายทอดความรู้ 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ด าเนนิภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ

การบริการวิชาการ โดยในด้านการผลิตบัณฑิต คณะได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 
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หลักสูตร รับนิสิตปีละ 400 คน ปริญญาโท 1 หลักสูตร รับนิสิตแผน ก ปีละ 10 คน แผน ข ปีละ 30 คน 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565) มีนิสิตทั้งหมด 1,312 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

1,285 คน และระดับบัณฑติศกึษา 27 คน  

 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. เป็นต้น (2) การ

ให้บริการวิชาการตามต้องการของหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดพะเยา 

ส านักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การสนับสนุนโรงเรียนผูสู้งอายุวัด

แมก่าหว้ยเคียน (4) การบริการวิชาการที่เป็นความร่วมมอื 

 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 

1.3 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เอกลักษณ์และสมรรถนะของคณะ 

วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2566-2570) : “คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความ

ทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรคชุ์มชนด้วยจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ : (1) ผลิตคนในศตวรรษที่ 21 

(2) วจิัยและนวัตกรรม 
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(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 การสร้างเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกคณะ

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 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 บุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2566 คณะฯ มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 44 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 31 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน  ดังตาราง 
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ตารางที่ 2-1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สายวิชาการ จ านวน (คน) วุฒิการศึกษา 

ป.โท ป.เอก 

อาจารย์ 15 7 8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 7 4 

รองศาสตราจารย์ 5 1 4 

รวม 31 15 16 

 

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 

11 9 2 9 2 - 3 6 1 

ลู กจ้ า ง เ งิ น ราย ได้

คณะ 

2 2 - 2 - - 3 - - 

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

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 
พันธกิจ พัฒนาก าลังคนท่ีมีสมรรถนะ

และทักษะแห่งอนาคต 
วิจัยและนวตักรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ

ชุมชน 
บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ

และสบืสานเอกลักษณค์วาม เป็น
ไทย 

บริหารจดัการทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 

มีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์  
ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและ
ทักษะแห่งอนาคต 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและชุมชน 
 

3. การบริการวิชาการและ
สร้างสรรค์พื้นที่การเรยีนรู้เพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม     
 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมนเพื่อความเป็น
ไทยและเอกลักษณ์ของชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีธรรมาภิบาล   

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลยั

พะเยา 

 
มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชนสู่สากลอย่างย่ังยืน 

วิสัยทัศน์คณะ
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพ่ือร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ 

เป้าประสงค ์ 1.1 พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ 
Community Change 
Agent 

1.2 พัฒนานิสิตใหม้ีทักษะการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 

 

2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวตักรรม มีคุณภาพ 
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  สู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
2.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพยส์ิน
ทางปัญญา  
2.3 เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-

Based and Community Engagement 

University) 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม
และชุมชนให้มีคณุภาพชีวิตและ
วามเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการ 
เรียนรู้ของสังคมและชุมชน  
3.3 การส่งเสรมิผู้ประกอบการใน 
พื้นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สูงขึ้น 
     

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นสู่การบรรลุ SDGs  

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพือ่
ความเป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใสอยา่งยั่งยืน 

5.3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (UI 
Green)    

5.4 ผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
(PERFORMANCE Management 
and Development) 
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กลยุทธ์ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตด้วยหลักสูตร/
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ร้าง
คุณลักษณะ Community 
Change Agent  
1.1.2 สร้างอัตลักษณ์ของนิสติ 
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์มืออาชีพ   
1.1.4 พัฒนาระบบและกลไก
ระบบนิเวศน์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู ้
1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
1.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการและ
บริการที่มีคณุภาพส าหรับนิสติ 
ให้อยุ่และเรียนอย่างมีความสุข 

2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
โดยบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด
องค์กความรู้สู่ท้องถิ่นเพื่อความเปน็อยู่ที่ดีทาง
สังคม 
2.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม
ที่บูรณาการการเรียนการสอนและสร้าง
เครือข่ายการเรยีนรู ้
2.3.1 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนางาน 

บริการวิชาการโดยบรูณาการกับ 
หน่วยงานภายนอก ถ่ายทอดองค ์
ความรูสู้่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อความ 
เป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม 
 (Societal Well-Being) 
3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ในชุมชน  
3.2.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการเรียนรู ้
ชุมชนต้นแบบ 
(UP Learning Space)   
3.3.1 การบ่มเพาะและสร้างขดี
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการใหม ่

4.1.1. ส่งเสริมและพัฒนางานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อความเป็นไทย โดยบรูณาการ
กับหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม 
(Societal Well-Being) 

 

5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กร
ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใสภายในคณะ 

5.3.1 พัฒนากายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green  

5.4.1 พัฒนาระบบการจัดการผล
การปฎิบัติงานของบุคลากร
สนับสนุนให้เกดิการท างานท่ีให้ผล
การด าเนินการที่ด ี

5.4.2 พัฒนาผลการปฏิบตัิงาน 
(PERFORMANCE 
Development) 

5.4.3 พัฒนาประสิทธิผลของการ
เรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING 
and Development 
EFFECTIVENESS) 
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1.6 กรอบความเชื่อมโยงแผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี 

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

พันธกิจหลกั พัฒนาก าลงัคนทีม่ีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมและชมุชน 

บรกิารวิชาการด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวัตกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรมและสบืสาน

เอกลักษณค์วามเป็นไทย 

บรหิารจัดการทันสมัยมีประสิทธภิาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  

ม.พะเยา 

1. การเตรยีมคนและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะ

แห่งอนาคต 

2. การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน 

 

3. การบรกิารวิชาการและสร้างสรรค์

พืน้ที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทาง

สังคม 

 

4. การส่งเสรมิการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณข์องชาติ   

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทนัสมัย 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล 

วิสัยทัศนคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ 

ผลสัมฤทธิ์ 

Outcome 

1. พัฒนานิสิตให้มสีมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต 

2. การเสรมิสร้างทักษะด้านภาษาและ

ไอที 

3. การส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

4. การจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ 

5. การสรา้งเสรมิสุขภาพกาย ใจ 

และบุคลิกภาพของนิสติ 

1. ผลงานการวิจัยและนวตักรรม

เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

1.ชุมชนได้รับการพัฒนาและมคีุณภาพ

ชีวติที่ด ี

1.การสรา้งสืบสานสร้างความตระหนกั 

ความรักและภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาของท้องถิน่

และของประเทศไทย 

1.การบรหิารจัดการที่มีประสทิธิภาพและ

ความโปร่งใส 

 

เป้าหมายคณะปี 2566 1. ระดับคะแนนความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและ

ทักษะของบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.5 

2. ร้อยละ 20 ของนิสิตที่มีผลการ

สอบวัดระดับภาษาองักฤษ B1 ก่อน

ลงทะเบียนเรยีนชั้นปีที่ 4  

 

1. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการวิจัยจ านวน 1 เครือข่าย 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ

การตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่ไดรั้บการยอมรับ

อย่างน้อย 4 เรื่อง 

1.การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือเพือ่

บรกิารวิชาการ จ านวน 1 เครือข่าย 

2.โครงการบรกิารวิชาการที่ช่วยแก้ไข

และพัฒนาชมุชนอย่างน้อย 2 โครงการ 

3.ระดับความพงึพอใจของชุมชนต่อการ

ให้บรกิารวิชาการไม่นอ้ยกว่า 3.5 

1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสรมิความเป็นไทยให้บคุลากร นิสติ 

มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิน่ 

จ านวน 2 โครงการ 

2 จ านวนโครงการด้านท านบุ ารุง     

สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา

1. ผลการประเมิน ITA ระดับคณะ ไม่ต่ ากว่า 

B 

2. ด าเนินโครงการส านกังานสีเขียว (Green 

office) เพื่อรักษาระดับ 

3.ระดับการประเมินความผูกพันและความพึง

พอใจของบุคลากรไม่ต่ ากว่า 3.5 

4. เข้าสู่กระบวนการ Screening 
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3. อาจารย์ที่ผ่านการประเมิน 

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ

สอนUP-PSF ในระดับที่สูงขึน้ จ านวน 

1 คน 

5. ระดับความพงึพอใจของนิสิตต่อ

สวัสดิการและบรกิารที่มีคุณภาพ

ส าหรับนิสิต ไม่นอ้ยกว่า 3.5 

6.ระดับคะแนนความพึงพอใจของ

นิสิตต่อรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน ไม่นอ้ยกว่า 3,5 

7. โครงการที่พัฒนาคุณภาพ 

เสรมิสร้างทักษะและสมรรถนะแห่ง

อนาคตอย่างน้อย 4 โครงการ 

8.อาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึน้ จ านวน 1 คน 

3. ผลงานการตีพมิพระดับ

นานาชาตอิย่างน้อย 2 เรื่อง 

4. งบประมาณที่ไดรั้บการสนับสนุน

จากแหล่งทุนภายนอก ไม่นอ้ย

กว่า 50,000 

 

4.โครงการที่มีการบูรณาการการเรียน 

การสอน การวิจัย การท านุฯ ในการ

บรกิารวิชาการ และ/ หรือมีการบูรณา

การกับหน่วยงานภายนอก  2 โครงการ 

 

ท้องถิ่น ทีม่ีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือ

การบรกิารวิชาการ จ านวน 2 โครงการ 

3. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้าน

ท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับหน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 

โครงการ 
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บทที่ 2 โครงการตามแผนด าเนินงาน 

2.1 สรุปจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี 2566   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์     

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพ

คนใหม้ีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต (ด้านการจัดการ

เรียนการสอน) 

12 240,480 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้าน

คุณภาพนิสิต) 

20 399,000 

 

3.ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

6 98,500 

 

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการดว้ยองค์ความรู้

และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

4 60,300 

5. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

11 205,000 

 

6. ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มปีระสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

23 318,320 

รวม 76 1,321,600 

2.2 รายงานโครงการตามตามแผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี 2566   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ที ่1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต (ดา้นการจัดการเรียนการสอน) 

1 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2565 

4 ร้อยละ 90  

 

30,000 

 

ม.ีค.  

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

 

2 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนเข้าศึกษา  4 ร้อยละ 90  50,000 

 

ม.ิย. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

3 โครงการพบปะผู้ปกครองนสิิต 4 ร้อยละ 90  10,000 

 

ม.ิย. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

4 โครงการพัฒนารายวชิาต้นแบบนวัตกรรม  (super KPI 1.1) ด้านวชิาการ 4 ร้อยละ80 5,000 

 

พ.ย.-ก.ค. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

5 โครงการศกึษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน ์ 4 ร้อยละ85 5,000 

 

พ.ย.-ก.พ. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

6 โครงการก าหนดสมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อพัฒนาสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและอาจารย์มอือาชีพ (SDG 4) *รว่มกับโครงการ 5.10 

ประชุมบุคลากร 

4 ร้อยละ85 
3,000 

 

ม.ีค.-พ.ค. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

7 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการในการจัดท าผล 

งานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง (SDG 4) 

4 ร้อยละ80 3,000 

 

ม.ค. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

8 โครงการเตรยีมความพรอ้มส าหรับการประเมนิทักษะการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) (SDG 4) 

 

4 ร้อยละ80 3,000 

 

 

ม.ค. 

 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 ร้อยละ80 (ความพงึ

พอใจผู้เข้าร่วม) 

100,000 

 

เม.ย. 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

10 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจาะลึกหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ส าหรับเพื่อนใหม่ (รหสั 65) 

4,10 ร้อยละ80 3,480 

 

ม.ิย. 

 

รศ.ดร.มนตรา  พงษ์นิล 

 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกงานหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ รหสั 63 4 ร้อยละ80 

 

20,000 

 

ม.ิย. 

 

อ.ถิรายุส ์ บ าบัด 

 

12 โครงการสัมมนาการฝึกงาน 4,10 ร้อยละ80 8,000 ม.ีค. อ.ณัฐฎิมา  มากช ู

รวมงบประมาณ 

  

240,480 

 
 

 

 

    

2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต (ดา้นคณุภาพนสิิต) 

1 โครงการพัฒนานิสติดา้นวชิาการและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ประจ าปกีารศึกษา 2566 

4 ร้อยละ 90  
-  ม.ีค. 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

2 โครงการอบรมโปรแกรม MS Office เพื่อการปฎบัิตงิานส าหรับนสิิต 

ชัน้ปีท่ี 4 

4 ร้อยละ 85 35,000 

 

ก.ค. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

3 โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานนสิิต 

 

4 ร้อยละ80 60,000 ม.ีค.-ก.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

4 โครงการนอ้งยินดีพ่ีรับปริญญา 4 ร้อยละ80 100,000 

 

ก.พ. 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

5 โครงการยุววัฒนธรรมรัฐ-พัฒน์ 4,17 ร้อยละ80 30,000 ม.ิย.-ส.ค. ดร.ณวญิ เสริฐผล 

6 โครงการตะ๊ต่อนยอนป้ีนอ้งม่วนใจ๋ (รับนอ้ง) 4 ร้อยละ80 45,000 เม.ย.-ม.ิย. ดร.ณวญิ เสริฐผล 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

   

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต 4 ร้อยละ80 15,000 

 

พ.ย.-ก.ค. 

 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

8 โครงการรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์โพล  

 

 

 

ร้อยละ85 - 

 

พ.ย. - ก.พ. 

 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

9 โครงการวารสารรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ ฉบับนสิิตนักศกึษา  ร้อยละ85 - พ.ย.-ก.ย. ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

10 ตา๊ช : show & share อัตลกัษณรั์ฐ-พัฒน์  

 

4 

 

ร้อยละ80 

 

20,000 

 

ม.ิย.-ก.ค. 66 

 

ดร.ณวญิ เสริฐผล 

 

11 โครงการสิงห์โปรเจค (12) 4 
ร้อยละ80 85,000 พ.ย. 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิตรัฐศาสตร์  
 

4 ร้อยละ80 

 

25,000 

 

พ.ค. 

 

อ.ถิรรายุส ์ บ าบัด 

 

13 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ (2) 4,10,16 ร้อยละ80 

 

30,000 

 

ม.ค. 

 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

 

14 โครงการเสริมสร้างแนวคิดพืน้ฐานการคิดเชงิออกแบบ (Desing 

Thinking) 

4 ร้อยละ80 

 

5,000 

 

ม.ิย. 

 

ดร.สุธินี  ชุตมิากุลทวี 

 

15 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิสติ ชัน้ปีท่ี 3 4 ร้อยละ80 12,000 ก.ย. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา 

16 โครงการตลาดวชิาการ : การน าเสนอผลงานของนสิิตแตล่ะชัน้ปี 3,16 ร้อยละ80 10,000 ก.ย. ดร.สุธินี  ชุตมิากุลทวี 

17 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ดา้นวิชาการของนิสิต 
 

4   ร้อยละ 85 

 

3,000 

 

ม.ค. 

 

ประธานหลักสูตร รปม. 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

18 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร 
 

4,10,17 ร้อยละ80 

 

17,000 

 

ม.ค. 

 

รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง 

 

19 โครงการชวนรู้จักกับเพื่อนใหม ่ 4,10 ร้อยละ80 - พ.ค. รศ.ดร.มนตรา  พงษ์นิล 

20 โครงการการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาแผนปฏิบัติการกิจกรรมนสิติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2567 

4,10 ร้อยละ80 - 

 

ส.ค. 

 

รศ.ดร.มนตรา  พงษ์นิล 

 

21 โครงการเด็กพัฒน์ประลองเชิง 4,10 ร้อยละ80 

 

7,000 

 

ก.พ 

 

ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง 

 

รวมงบประมาณ 

  

499,000 

 
    

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและชุมชน 

ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการตพีมิพเ์พื่อสง่เสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม

มาตรฐาน กพอ. 

4 ร้อยละ80 

 

30,000 ต.ค-ม.ิย ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

2 โครงการตดิตามความก้าวหนา้โครงการวจิัย 

 

4 ร้อยละ80 5,000 ส.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

3 โครงการส่งเสริมการตพีมิพร์ะดบันานาชาติ 4,17 ร้อยละ80 10,000 ธ.ค.-ม.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

4 โครงการพี่เลีย้งพัฒนาผลงานวชิาการ ร้อยละ 80 4 - ส.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

5 โครงการส่งเสริมการตพีมิพร์ะดบันานาชาติ 4,17 ร้อยละ80 10,000 ธ.ค.-ม.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

 (ผลงาน 5 รายการ) 

6 โครงการเสวนาวิจัยด้านรัฐศาสตร ์ 4 ร้อยละ80 20,000 ม.ิย. ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ 

7 โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศกึษา ครั้งท่ี 9 
 

4,9,17 ร้อยละ 90 33,500 เม.ย. ประธานหลักสูตร 

รวมงบประมาณ 

  

108,500 

 
    

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการสัมมนาวิชาการดา้นรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วันครบรอบ

การสถาปนาคณะฯ ประจ าปกีารศกึษา 2566 

4,17 

 

ร้อยละ80 27,000 ม.ิย.-ก.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

2 โครงการสุมไฟความคิด สุมลิขติ งานวิชาการ 4 ร้อยละ80 20,000 ม.ค. อ.ทวปี มหาสิงห์, 

รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร 

3 โครงการเสรมิสร้างสัมพันธ์น้องพี่ รปม.สู่ชุมชน 4 ร้อยละ80 3,300 ก.พ รศ.ดร.วรีะ  เลศิสมพร 

4 โครงการค่ายอาสาพัฒน์นวัตกรรมสู่ชุมชน 4,10,11,17 ร้อยละ80 10,000 ม.ค. อ.สารณีิย์  ภาสยะวรรณ 

รวมงบประมาณ 

  

60,300 

 
    

5. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเพื่อความเปน็ไทยและเอกลกัษณ์ของชาติ 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

งบประมาณ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการคุรุบูชา ไหวส้าอาจารย์ 4 ร้อยละ80 5,000 

 

เม.ย.-ก.ค. 

 

ดร.ณวญิ เสริฐผล 

2 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แห่ผ้าห่มพระธาตุ) 4,17 ร้อยละ80 30,000 

 

ม.ิย.-ส.ค. 

 

ดร.ณวญิ เสริฐผล 

3 โครงการท าบุญคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ร้อยละ80 5,000 ม.ค.-เม.ย. ดร.ณวญิ เสริฐผล 

4 โครงการ SPSS Alumni (2) 4 ร้อยละ85 

 

15,000 

 

พ.ย.-ก.ย. 

 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 4 ร้อยละ80 15,000 

 

ส.ค. 

 

ดร.ณวญิ เสริฐผล 

 

6 โครงการนอ้งยินดีพ่ีรับปริญญา 4 ร้อยละ80  100,000 

 

ก.พ. 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

7 โครงการ VOICE: เสียงสะทอ้นจากตัวแทนนิสติรัฐ-พัฒน์ 4 ร้อยละ80 5,000 

 

ก.ค. 

 

ดร.ณวญิ เสริฐผล 

8 โครงการเครอืขา่ยนสิิตสัมพันธ์ 4,17 ร้อยละ80 10,000 

 

ส.ค 

 

ดร.ณวญิ เสริฐผล 

 

9 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท างานของนสิิต (ธรรมนูญ,สโมสร

นสิิต,สภานสิิต,กกต.) 
4 

 

ร้อยละ85 

 

10,000 

 

พ.ย. - ก.พ. 

 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

10 โครงการงานบุญเดือนสิงห์ 4 ร้อยละ80 10,000 ส.ค. อ.กัลยาพร กันอิน 

11 โครงการมวลพัฒน์จตุครุุบูชา (ไหว้คูรสาขา) 4,10 ร้อยละ80 - ก.ค. รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล 

รวมงบประมาณ 

  

205,000 

 
    

6. ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมยั มปีระสทิธิภาพโปร่งใส และมธีรรมาภบิาล 

1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 4,16,17 - ม.ค. –ม.ีค.66 ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

2 จัดท าฐานข้อมูล Big Data คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
80 4,16 - ส.ค. ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

3 โครงการจัดท าแอปพเิคชั่นบริหารกิจการและสร้างทีมนสิิต 4 ร้อยละ85 10,000 

 

พ.ย.-ก.พ. 

 

ผศ.สุนทร  สุขสราญจิต 

 

4 โครงการเตรียมความพร้อมการใช ้AUN-QA Version 4  4 ร้อยละ85 - พ.ย-ก.ย. 
ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 

5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2565 

4 ร้อยละ80 70,000 

 

ก.ค. 

 

ผศ.ดร.น้ าทิพย์  เสมอเชือ้ 

ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ 

6 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ (EdPEx) ประจ าปกีารศึกษา 2565  

4 ร้อยละ80 - 

 

 

พ.ย.-ก.ย. 

 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 

 

7 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพของการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)  

16 ร้อยละ85 - 

 

พ.ย.-ก.ย. 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

8 โครงการตดิตามความก้าวหนา้การพัฒนาคุณภาพองคก์รตามหลัก

คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)  

16 ร้อยละ80 3,000 

 

 

ม.ีค. 

 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 

9 โครงการประชุมบุคลากรคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

80 

 

4 

 

30,000 

 

ม.ีค. และพ.ค. 

66 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

10 โครงการวเิคราะห ์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและจัดท า

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี2567 

 

4 ร้อยละ80 30,000 

 

 

ก.ค. 

 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

11 โครงการ Green SPSS 

 

3,17 

 

ร้อยละ80 

 

10,000 

 

ก.พ. 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรคณะในดา้นการใช้

งานระบบข้อมูลและการเงินมหาวทิยาลัยพะเยา  

4 

 

ร้อยละ80 

 
- 

พ.ย.65, ม.ีค.

66, ก.ค. 66 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

13 โครงการถอดบทเรียนและสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

4 

 

ร้อยละ80 

 

30,000 

 

ม.ค.-ก.ย.66 

 

ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

14 โครงการสร้างขวัญก าลังใจคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  

16 

 

ร้อยละ80 

 

15,000 

 

ม.ค.66 

 

ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒน

สุนทร 

15 โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก  4,16 ร้อยละ80 - พ.ย-ก.ย ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 

16 พัฒนาค าคมสุนทรียภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

 

80 

 

4,16 

 

5,000 

 

พ.ย. –ก.ย. 

 

ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง 
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ที ่ โครงการ 

 

SDGs 

เป้าหมาย 

ความส าเร็จของ

โครงการ (ร้อยละ) 

 งบประมาณ  

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

(เดือน) 

ผู้รับผดิชอบ 

17 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ 
 

4,17 ร้อยละ80 

 

66,320 

 

พ.ค. 

 

ประธานหลักสูตรรบ. 

 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสตูร รป.บ. 

 

4 ร้อยละ80 

 

3,000 

 

ม.ิย. 

 

ผศ.น้ าทพิย์ เสมอเชื้อ 

 

19 โครงการประชุมยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4 ร้อยละ 85 6,000 พ.ย. ประธานหลักสูตรรป.ม. 

20 โครงการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพกับ
มหาวิทยาลยัคู่เทียบ 

4 ร้อยละ 80 

 

10,000 

 

พ.ค. 

 

รศ.ดร.วรีะ  เลศิสมพร 

 

21 โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาขาพัฒนาสังคม 4,10,16 ร้อยละ 80 30,000 พ.ค. ประธานหลักสูตรศศ.บ. 

22 โครงการรับฟังความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4,17 ร้อยละ 80 - ก.พ. อ.สารณิี ภาสยะวรรณ 

23 โครงการ Show & Share หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต พัฒนาสังคม 4,10,17 ร้อยละ80 - เม.ย. ดร.ณวญิ  เสริฐผล 

รวมงบประมาณ 318,320     
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บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี 2566    

  แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า

ของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อน าประสบการณ์จากการท างานไปก าหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเ้จริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศนข์องอธิการบดีตอ่ไป  

โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลผลการด 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 ดังรูปแสดงผัง 

การประเมนิต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผังการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี 2566    
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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) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการด 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 

 

3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล 

 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุตรติแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 
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ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ) และ

รอบ 12 เดือน (เมษายน 2566 – กันยายน 2566) 

 

3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนินงาน 

  การรายงานผลประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้มี

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน 

ดังนี้ 

1) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ หน่วยงานคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                  

 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 าปีงบประมาณนั้น ๆ    
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ล าดับที ่ โครงการ เลขที่หน้า 

1 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสติคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 41 

2 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนสิิตก่อนเข้าศึกษา  43 

3 โครงการพบปะผู้ปกครองนสิิต 45 

4 โครงการพัฒนารายวชิาต้นแบบนวัตกรรม (Super KPIs 1.1) ด้านวชิาการ 47 

5 โครงการศกึษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน ์ 49 

6 โครงการก าหนดสมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือพัฒนาสู่ต าแหน่งทาง

วชิาการและอาจารย์มืออาชีพ 

51 

7 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวชิาการในการจัดท าผลงานวชิาการเพื่อขอก าหนด

ต าแหนง่ 

53 

8 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วชิาชีพ (Professional Standard Framework , PSF) 

55 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 

10 โครงการการประชุมเชงิปฏบัิตกิารเจาะลึกหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ส าหรับเพื่อนใหม ่(รหัส 65) 

59 

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รหัส 63 61 

12 โครงการสัมมนาการฝึกงาน 63 

13 โครงการพัฒนานิสิตดา้นวิชาการและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรยีน ประจ าปีการศึกษา 2566                                          66 

14 โครงการอบรมโปรแกรม MS Office เพื่อปฏบัิตงิานส านักงานส าหรับนสิิตชัน้ปีท่ี 4 68 

15 โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานนสิิต 70 

16 โครงการยุววัฒนธรรมรัฐ-พัฒน์ 73 

17 โครงการตะ๊ต่อนยอนป้ีนอ้งม่วนใจ ๋ 75 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต 77 

19 โครงการรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์โพล 81 

20 โครงการวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนสิิตนักศกึษา                                             83 

21 โครงการตา๊ช : show & share อัตลักษณรั์ฐ-พัฒน์ 85 

22 โครงการสิงห์โปรเจค (14) 87 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิตรัฐศาสตร์ 111 

24 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ (2) 113 
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ล าดับที ่ โครงการ เลขที่หน้า 

25 โครงการเสริมสร้างแนวคิดพืน้ฐานการคิดเชงิออกแบบ (Desing Thinking) 118 

26 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิสติ ชัน้ปีท่ี 3 120 

27 โครงการตลาดวชิาการ : การน าเสนอผลงานของนสิิตแตล่ะชัน้ปี 122 

28 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดา้นวชิาการของนสิิต 124 

29 โครงการน าเสนอผลงานวชิาการของนิสติพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร 126 

30 โครงการชวนรู้จักกับเพื่อนใหม ่ 128 

31 โครงการการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาแผนปฏิบัติการกิจกรรมนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2567 130 

32 โครงการเด็กพัฒน์ประลองเชงิ 132 

33 โครงการส่งเสริมการตพีมิพเ์พื่อสง่เสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. 135 

34 โครงการตดิตามความก้าวหนา้โครงการวจิัย 141 

35 โครงการส่งเสริมการตพีมิพร์ะดบันานาชาติ 143 

36 โครงการพี่เลีย้งพัฒนาผลงานวชิาการ 146 

37 โครงการเสวนาวิจัยดา้นรัฐศาสตร์ (3) 148 

38 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครัง้ท่ี 9 154 

39 โครงการสัมมนาวิชาการดา้นรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  156 

40 โครงการสุมไฟความคิด สุมลิขติ งานวิชาการ 159 

41 โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ รปม.สู่ชุมชน 161 

42 โครงการค่ายอาสาพัฒน์นวัตกรรมสูชุ่มชน 163 

43 โครงการคุรุบูชา ไหวส้าอาจารย์ 166 

44 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แห่ผ้าห่มพระธาตุ) 168 

45 โครงการท าบุญคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 170 

46 โครงการ SPSS Alumni 172 

47 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 174 

48 โครงการนอ้งยินดีพ่ีรับปริญญา 176 

49 โครงการ VOICE: เสียงสะทอ้นจากตัวแทนนิสติรัฐ-พัฒน์ 178 

50 โครงการเครอืขา่ยนสิิตสัมพันธ์ 180 

51 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท างานของนิสติ (ธรรมนูญ,สโมสรนิสิต,สภานิสติ,กกต.) 182 

52 โครงการงานบุญเดอืนสิงห์ 184 
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ล าดับที ่ โครงการ เลขที่หน้า 

53 โครงการมวลพัฒน์จตุคุรุบูชา (ไหวคู้รสาขา) 186 

54 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 188 

55 โครงการจัดท าฐานขอ้มูล Big Data คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 192 

56 โครงการจัดท าแอปพลเิคชันบริหารกิจการและสร้างทีมนสิิต                                             194 

57 โครงการเตรียมความพร้อมการใช ้AUN-QA Version 4 196 

58 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2565 198 

59 โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี

การศึกษา 2565                                              

200 

60 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

202 

61 โครงการตดิตามความก้าวหนา้การพัฒนาคุณภาพองคก์รตามหลักคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)                                                

204 

62 โครงการประชุมบุคลากรคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 206 

63 โครงการวเิคราะห์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและจัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี2567 

208 

64 โครงการ Green SPSS 210 

65 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรคณะในดา้นการใชง้านระบบข้อมูลและการเงิน

มหาวทิยาลัยพะเยา 

212 

66 โครงการถอดบทเรียนและสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 214 

67 โครงการสร้างขวัญก าลังใจวันปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 217 

68 โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก 219 

69 พัฒนาค าคมสุนทรียภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 221 

70 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 224 

71 โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสตูร รป.บ. 226 

72 โครงการประชุมยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 228 

73 โครงการพัฒนาต่อยอดการบรหิารจัดการท่ีทันสมัยและมปีระสทิธิภาพกับมหาวิทยาลัยคู่เทยีบ 230 

74 โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาขาพัฒนาสังคม 232 

75 โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 235 



40 
 

ล าดับที ่ โครงการ เลขที่หน้า 

76 โครงการ Show & Share หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม 237 
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1. ชื่อโครงการ  ปัจฉิมนเิทศนิสติคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2565                                           

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (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 าเนนิโครงการปัจฉิมนเิทศนิสติคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2565 เพื่อเป็นการ

แสดงความยินดีกับนิสิต ระดับปริญญาตรีและโท ท่ีจะส าเร็จการศึกษา และให้ข้อคิดเพื่อ เตรียมความพร้อมส าหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี ในการกา้วสู่วัยท างาน ตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในโอกาสส าเร็จการศึกษา  

2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสติ ระดับปริญญาตรี ในการเตรียมความพร้อมการท างาน และสามารถน าไป

ประกอบอาชพีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ. 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      20        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      13      คน 

- นสิิต      260       คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  30,000  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......20,000...... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน       ..3,000....... บาท 

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน      ...2,000............. บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .......3,000............ บาท 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    .......2,000........... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ........30,000........................   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มนีาคม ปี 2566 (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1) นสิิตได้ขอ้คดิ ก่อนก้าวออกจากร้ัวมหาวทิยาลัย และมีความพร้อมสู่วัยท างาน หรือการศึกษาต่อในอนาคต  

2) สร้างความผูกพันระหวา่งนิสิต คณาจารย์ รุ่นนอ้ง และคณะ  

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)    

 1) นสิิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองคค์วามรู้เพิ่มเตมิจากห้องเรียน และมีความพร้อมสู่โลกการท างาน/ตลาดแรงงาน 

 2) เกิดทัศนคติท่ีดตีอ่กันระหว่างนสิิต รุน่พ่ีรุ่นนอ้ง อาจารย์ และมีความผกูพันระหว่างนสิิตและคณะหลังส าเร็จ

การศึกษา 
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1. ชื่อชื่อโครงการ โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา  

2. ยุทธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมวชิาการวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

การด าเนนิการจัดการเรยีนการสอนส าหรับนสิิตชัน้ปีท่ี 1 ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

นัน้ นสิิตใหมค่วรมชีว่งระยะเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ท้ังทางด้านกายภาพ (สถานท่ีอาคาร การปรับตนให้

เข้ากับเพื่อนใหม่) และทางด้านวิชาการ (ระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา) นิสิตใหม่ควรได้รับการปรับพื้น

ฐานความรู้ของตนเองจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศกึษา เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกของตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้คณะรัฐศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีนิสิตก าลังศึกษาอยู่ อีกท้ังยังส่งเสริม

ทักษะดา้นตา่ง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่นิสติใหม่ในปีการศึกษา 2566  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อพบปะตอ้นรับนสิิตใหม ่และชี้แจ้งขัน้ตอนการบริการตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนิสติในชว่งท่ีศึกษาตลอด

ระยะเวลา 4 ปท่ีีนิสติจ าเป็นต้องทราบ 

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อนศกึษาในระดับมหาวทิยาลัย 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      -        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -      คน 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566      300       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย   50,000    บาท  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ......20,000.......... บาท 

       ค่าอาหาร        จ านวน    ......30,000........... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ……....................... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .............................. บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .......50,000................   บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มถิุนายน ปี 2566 (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1) นิสิตได้ทราบถึงรายละเอียดของงานวิชาการทางหลักสูตร การเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาจริง และการเข้าใช้บริการ 

ชอ่งทางการตดิตอ่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

2) นสิิตมคีวามพร้อมและการปรับตัวในการใชช้วีติของนิสติในระดับมหาวิทยาลัย 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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1.ชื่อชื่อโครงการ   โครงการพบปะผู้ปกครองนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2566 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

  การวางรากฐานในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพนิสิต ต้องการการ

สนับสนุนและความร่วมมอืระหวา่งบุคลากรทุกฝ่ายในคณะและผู้ปกครอง  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดโครงการ

โครงการพบปะผู้ปกครองนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี พร้อมกับชี้แจ้ง

รายละเอียด ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ท่ีผู้ปกครองต้องทราบ พร้อมกับเปิดโอกาสถาม ตอบเพื่อคลายข้อสงสัยของผู้ปกครอง

ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ท่ีนิสิตจะต้องศึกษาอยู่ในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้ไปในทิศทาง

เดยีวกัน และอยา่งเหมาะสม  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อช้ีแจงกฏระเบียบ ข้อปฏบัิต ิและกิจกรรมตา่งๆ ของคณะฯ แก่ผู้ปกครอง  

2. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏบัิตติา่งๆ ของคณะฯ และมหาวทิยาลัย  

3. เพื่อให้การเกิดแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การส่งเสริมพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้กับนสิิต  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ     -        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -      คน 

- นสิิต     -       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       300      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  10,000    บาท  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .....5,000............ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .....5,000.............. บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น       ........10,000........................   บาท (.....หนึ่งหมื่นบาทถ้วน....) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มถิุนายน ปี 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ผู้ปกครองรับทราบกฏระเบียบ ข้อปฏบัิต ิกิจกรรม รวมถึงนโยบายและแนวทางการปฏบัิตติา่งๆ ของคณะฯ  

    และมหาวิทยาลัย  

2. การเกิดแลกเปลี่ยนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับนิสติ  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนารายวชิาต้นแบบนวัตกรรม (Super KPIs 1.1) ด้านวิชาการ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชวีติและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้ประกาศรับข้อเสนอ Super KPIs 1.1 (ด้านวิชาการ) ซึ่งประกอบด้วย Super KPIs 

1.1.1 - 1.1.5 ท่ีเน้นการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติของชุมชน รวมถึงการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานท่ีเกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ Super 

KPIs ในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนารายวชิาตน้แบบนวัตกรรมในคณะฯ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพิ่มพูนทักษะ 

และสามารถพัฒนารายวิชาท่ีรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของชุมชนต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวชิาการสามารถพัฒนารายวชิาต้นแบบนวัตกรรม (Super KPIs 1.1) ด้านวิชาการ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      10       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      2      คน 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 2-4          30       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       5      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย    5,000    บาท    

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, กรกฎาคม 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรสายวชิาการท่ีสามารถพัฒนารายวชิาต้นแบบนวัตกรรม ตามแนวทาง

Super KPIs 1.1 ด้านวิชาการ เพือ่สร้างนวัตกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวีติ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชวีติ 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)    

จ านวนรายวชิาท่ีเข้าร่วมการพัฒนารายวชิาต้นแบบนวัตกรรม (Super KPIs 1.1) ด้านวิชาการ (ร้อยละ 80 ของแผนฯ) 
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1.โครงการ  ศกึษาความเป็นไปได้หลักสูตรพัฒนาสังคมออนไลน ์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among 

countries) 10.2)  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงได้ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา  พงษน์ลิ  โทร 0882518163 

6. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร

และรายวชิาท่ีมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิมพอสมควร และเป็นหลักสูตรท่ีต้องมุง่อาศัยการท าความเข้าใจมากขึ้นส าหรับ

การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีจะได้ความรู้และทักษะตามท่ีนิสิตต้องการ ด้วยความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการประชุม

เชงิปฏบัิตกิารเจาะลึกหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ส าหรับเพื่อนใหม่ท่ีเข้าศกึษาในหลักสูตรนี้ 

(รหัส 66) ขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถเตรียมการวางแผนและก าหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการของตัวนิสติ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นสิิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษาใหมม่คีวามรู้และความเขา้ใจหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

2. เพื่อให้นสิิตสามารถน าลักษณะของหลักสูตรไปใชใ้นการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได้ต่อไป 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ    10    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   2     คน 

- นสิิต      30   คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร    4    คน 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 

 



50 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...5,000....  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ......1,500..... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ......3,000...... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ..........500.... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .....5,000....   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กรกฏาคม – สงิหาคม ปี 2566  

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ท าให้ทราบความต้องการการเรียนหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม ของกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

2. นสิิตใหมท่ราบและปฏิบัตไิด้ถูกระเบียบและขั้นตอนการวางแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

3. นสิิตใหมส่ามารถก าหนดความรู้และทักษะที่ตนเองสนใจผ่านการท าความเขา้ใจโครงสร้างและรายวชิาต่าง ๆ ใน

หลักสูตร 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

      10 10     

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

        60    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

         10   

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

          10  

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.โครงการ  โครงการก าหนดสมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการและอาจารยม์อื

อาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4...... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการตามยุทธศาสตร์มีความส าคัญตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์ EdPEX คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดโครงการเพื่อส ารวจและจัดท าสมรรถนะขององค์กร เพื่อพัฒนา

สู่การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล อันจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามสายงานท่ีรับผิดชอบและความ

ถนัด โดยสอดคลอ้งกับเป้าหมายหลักของคณะ   

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      30       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -     คน 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 2-4          -       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย    3,000    บาท     

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืนมนีาคม 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มแีนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของพนักงานสายวชิาการท่ีสอดคล้องกับ

วสิัยทัศน์ของคณะ   

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)    

บุคลากรสายวชิาการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

คณะฯ มแีผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ 
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1.โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสายวชิาการในการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4...... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการตามยุทธศาสตร์มีความส าคัญตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการในการจัดท าผลงานเพทาอขอก าหนด

ต าแหน่ง ท่ีประกอบด้วยการให้ข้อมูลแก่บุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลเมื่อถึงระยะเวลาท่ีก าหนดให้เข้าสู่ต าแหน่ง

วชิาการท่ีสูงขึ้น รวมถึงการสร้างระบบท่ีปรึกษาทางวชิาการเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      20       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -     คน 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 2-4          -       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย    3,000    บาท     

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืนกุมภาพันธ์ 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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บุคลากรสายวชิาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานวชิาการเพื่อเข้าสู่

ต าแหนง่วชิาการท่ีสูงขึ้น และสามารถผลิตเอกสารประกอบการสอน และการตีพิมพผ์ลงานวชิาการ/วจิัยตามเกณฑ์

มาตรฐานของ สกอ.  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)    

บุคลากรสายวชิาการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

บุคลากรสายวชิาการร้อยละ 50 เขา้สู่กระบวนการย่ืนขอก าหนดต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้นตามก าหนดเวลา 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี 

(Professional Standard Framework , PSF) 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4...... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีความส าคัญในปัจจุบัน คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยึดถือแนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มสีมรรถนะ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินทักษะการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี (Professional Standard Framework , PSF) เพื่อให้อาจารย์เข้าใจถึงองค์ประกอบของ

การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน รวมถึงการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์คณะฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และสามารถ

พัฒนาทักษะด้านการสอนตามเกณฑ์ได้ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      30       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -     คน 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 2-4          -       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย    3,000    บาท     

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืนมนีาคม 2566  

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

บุคลากรสายวชิาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะด้านการสอน และทักษะที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี (Professional Standard Framework , 

PSF) 

 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)    

บุคลากรสายวชิาการเข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

บุคลากรสายวชิาการร้อยละ 20 เข้าสูก่ระบวนการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพี (Professional 

Standard Framework , PSF) 
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1.โครงการ  ..พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์............................. .                                        

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ../.....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ........16.............. 

ความสงบสุข ยุตธิรรม และสถาบันเข้มแข็ง 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา    โทร 1311 

5.2 ผู้ประสานงาน นายชัยวัฒน์ ชูเชดิ และหัวหนา้ส านักงาน 

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร      

ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของคณะให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิของงานมีคุณภาพและมีความคุ้มค่า                 

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในองค์กร มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้งาน

บรรลุผล เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  

       คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้

ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ มแีนวคิดใหม่ๆ ในการท างาน สามารถปฏบัิตงิานร่วมกันอยา่งมีความสุข และมีความกา้วหนา้ใน

อาชีพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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1. เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานประจ า 

2. เพื่อศึกษาต้นแบบการท างานสู่เส้นทางช านาญการ 

3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดรีะหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 10   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .....100,000....................  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .....10,000...... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .....20,000...... บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    .....30,000...... บาท 

  อื่นๆ ค่าเดินทาง      จ านวน    .....20,000...... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    .....20,000...... บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น       ..........100,000......................   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน เมษายน ปี 2566 (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ได้เพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาศักยภาพตนเองและการพฒันางานประจ า 

2. ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

    50 50       

ขั้นด าเนินการ(D)       100      



59 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

       100     

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

        100    

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ80 (ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม) 
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1.ชื่อโครงการ  การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเจาะลึกหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ส าหรับเพื่อใหม ่(รหัส 66)          

   รหัสโครงการ  654101243                                           

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (Reduce inequality within and among 

countries) 10.2)  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงได้ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา  พงษน์ลิ  โทร 0882518163 

6. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร

และรายวชิาท่ีมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิมพอสมควร และเป็นหลักสูตรท่ีต้องมุง่อาศัยการท าความเข้าใจมากขึ้นส าหรับ

การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีจะได้ความรู้และทักษะตามท่ีนิสิตต้องการ ด้วยความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการประชุม

เชงิปฏบัิตกิารเจาะลึกหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ส าหรับเพื่อนใหม่ท่ีเข้าศกึษาในหลักสูตรนี้ 

(รหัส 66) ขึ้นเพื่อให้นิสิตสามารถเตรียมการวางแผนและก าหนดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับความต้องการของตัวนิสติ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. เพื่อให้นสิิตท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษาใหมม่คีวามรู้และความเขา้ใจหลกัสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

4. เพื่อให้นสิิตสามารถน าลักษณะของหลักสูตรไปใชใ้นการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตรได้ต่อไป 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ    9    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   2     คน 

- นสิิต      100   คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร    4    คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...3,480....  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ......1,000..... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ......2,000...... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ..........480.... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ......3,480....   บาท (สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน ปี 2566  

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

4. นสิิตใหมท่ราบและปฏิบัตไิด้ถูกระเบียบและขั้นตอนการวางแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

5. นสิิตใหมส่ามารถก าหนดความรู้และทักษะที่ตนเองสนใจผ่านการท าความเขา้ใจโครงสร้างและรายวชิาต่าง ๆ ใน

หลักสูตร 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

      10 10     

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

        60    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

         10   

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

          10  

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาฝึกงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รหัส 63 รหสัโครงการ 664101231                                           

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .........4............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ  นายถริายุส ์ บ าบัด โทร 1324   

6. หลักการและเหตุผล  

ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน สถาบันการศึกษาสถานท่ีแห่งการบ่มเพาะปัญญาและ

ความสามารถของนิสิต นักศึกษา จึงเป็นสถานท่ีรวบรวมความพร้อมในการสร้างและผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เพื่อ

สนองความตอ้งการของสังคมในทุกรูปแบบ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่ีคอยเตมิเต็มและสร้างนิสิต 

ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ เชน่เดียวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีได้มุง่เนน้การ

พัฒนานิสิตผ่านกระบวนการสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตสู่การเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และมีความบริบูรณ์ในทุกด้าน 

ท้ังทางด้านวชิาการ ความรู้และทักษะอื่น ๆ          

ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการส่งเสริมพัฒนาฝึกงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รหัส 63 เพื่อเตรียทความพร้อมด้านทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากกาเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชา

ตา่ง ๆ  ประกอบด้วย ทักษะทางสังคม ทักษะดา้นงานสารบรรณ ทักษะดา้นบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียม

ความพร้อมสูโ่ลกของการท างานจริง คามอัตลักษณ์บัณฑิตสิงห์กวา๊น แห่งมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมทักษะทางสังคม ทักษะด้านงานสารบรรณ ทักษะด้านบุคลิกภาพ และทักษะ

การสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการท างานจริง คามอัตลักษณ์บัณฑิตสิงห์กว๊าน แห่งมหาวิทยาลัยพะเยา

 บุคลากรสายวชิาการ       3       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1      คน 

- นสิิต     200        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........20,000...............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ...........5,500...........บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........10,000............บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .........4,500......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .............20,000...................   บาท (..............สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......มถิุนายน.............. ป ี...2566........... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.นิสิตได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม ทักษะด้านงานสารบรรณ ทักษะด้านบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียม

ความพร้อมสูโ่ลกของการท างานจริง คามอัตลักษณบั์ณฑิตสิงห์กวา๊น แห่งมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  สัมมนาการฝึกงาน  รหัสโครงการ 664101251                                              

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ......4, 10................ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ ดร.รัตยิา ฟิชเชอร์ และอ.ณัฏฐิมา มากชู        โทร  1304  

6. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนและการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีโลกทัศน์ท่ีกวา้งขึน้เกี่ยวกับสาขาวชิาท่ีศกึษา ดังนัน้ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม จึงมีหลักสูตรการศึกษาท่ีนิสิตสาขาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 สามารถท า

การฝึกงานกับหน่วยงานภายนอกได้ในรายวิชา 191452 การฝึกงาน โดยการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ

หนว่ยงานภายนอกดังกล่าว ท าให้นิสติได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากสภาพความเป็นจริงของการบริหารงานภายในองคก์ร โดย

นิสิตมีโอกาสน าวิชาความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี น าไปปรับใช้ในการท างานตามหน่วยงานนั้นๆ 

และมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทางด้านความคิด  การตัดสนิใจ  การเข้าสังคมอยา่งมคีวามสุขและ

มีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ส าหรับนสิิตเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ 

จากความส าคัญเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกงานของนสิิตสาขาพัฒนาสังคม ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 นัน้  หากนิสติได้

เข้ารับการฝึกงานเสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องมกีารสัมมนา

ผลการฝึกงานของนสิิตขึน้ ซึ่งจะท าให้อาจารย์สามารถประเมินคุณภาพการฝึกงานของนสิิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชัน้ปี

ท่ี 4 ได้อย่างท่ัวถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวยิ่งขึ้น และยังก่อให้เกิดผลดีในหลายๆ 

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากนสิิตท่ีเคยเข้ารับการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษารุ่นต่อรุ่น โดยสามารถ

สรุปประโยชน์  ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ท่ีนิสิตประสบในช่วงระยะเวลาท่ีเข้ารับการฝึกงานมาปรับใช้ในกระบวนการ

จัดระบบการฝึกงานให้ดยีิ่งขึน้ในปีตอ่ๆ ไป  

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อประเมนิคุณภาพการฝึกงานของนิสติสาขาวิชาพัฒนาสงัคม ชั้นปีท่ี 4 

7.2 เพื่อให้นสิิตสามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมด้านต่างๆ หลังจากการฝึกงาน

เสร็จสิ้นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.3 เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังจากที่นิสิตได้รับการฝึกงานเรียบร้อยแล้ว 

7.4 เพื่อให้นสิิตได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานและท างานในอนาคตกับบัณฑิตและผู้ใชบั้ณฑิต 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการซึ่งเป็นคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม จ านวน 9 คน 

- นสิิต      90       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร     3   คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...8,000....  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......3,000.......... บาท 

   ค่าน้ ามันเชื่อเพลิง      จ านวน    .......1000.........   บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ........3000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    .........1000.......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  มนีาคม 2566............ (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

นสิิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการประเมินและแลกเปลี่ยนร่วมกันกับคณาจารย์ไปปรับใชใ้น 

การท างานในอนาคต 
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12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.โครงการ  โครงการพัฒนานสิิตด้านวิชาการและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน ประจ าปกีารศกึษา 2566                                          

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตทางด้านวิชาการ และคณะฯ ได้

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา การ

จัดการนวัตกรรมสาธารณะ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ให้แก่นิสิตท่ีมีความแตกต่างกันในด้าน

ทักษะการเรียนรู้ระดับต่างๆ ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดกิจรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการสร้าง

แรงจูงใจให้มีความขยันหม่ันเพยีร ซึ่งถือวา่เป็นแนวทางในการช่วยพัฒนานสิิตในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ลดอัตราการพ้น

สภาพนิสติ กระตุน้ให้นสิิตพัฒนาตนเองและวางแผนการศึกษาอย่างถูกต้อง 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้นิสิตมเีป้าหมายเพิ่มผลการเรียนของตนเอง  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      -        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -      คน 

- นสิิตชัน้ปีท่ี 2-4        400       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  -    บาท (ไมใ่ช้งบประมาณ)  

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มนีาคม ปี 2566 (โปรดระบุเดือน) 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

นสิิตมแีรงจูงใจและเป้าหมายในการเพิ่มผลการเรียนของตนเอง 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 
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1.โครงการ  อบรมโปรแกรม MS Office เพื่อปฏบัิตงิานส านักงานส าหรับนสิิตชัน้ปีท่ี 4 (1/2566) 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีฝา่ยนวัตกรรมวชิาการ       โทร  1320    

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (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 การอบรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้ Microsoft Office เบือ้งต้นแก่นสิิตเพื่อใชป้ระกอบอาชพีในอนาคต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      -        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -      คน 

- นสิิต     250       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  35,000    บาท  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าตอบแทน   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ……35,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .......35,000.........................   บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กรกฎาคม ปี 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตมคีวามรู้ในการใช ้Microsoft Office เบือ้งต้น 

2. นสิิตผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม โปรแกรม Microsoft office  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 - นสิิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองคค์วามรู้เพิ่มเตมิจากห้องเรียน และมีความพร้อมต่อการออกท างาน 
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1.โครงการ  ส่งเสริมการน าเสนอผลงานนสิิต 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาก าลังคนให้ถงึพร้อมความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของรัฐ-

พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชนสังคมได้ 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เชื่อมโยง/บูรณาการวจิัยรัฐ-สังคมศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาพื้นท่ีแหง่การเรียนรู้ร่วมกันและขยายผลการบริการวิชาการเพื่อชุมชน หน่วยงาน สังคมและ

มวลชนเพิ่มขึ้น 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 สร้างสรรค์และพัฒนา กิจกรรมและอัตลักษณน์สิิต เพื่อสบืสานความเป็นไทย และส่งเสริมคุณค่าสู่

สากล 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน ภัทธิญา จินดาค า                โทร  1308    
 

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความส าคัญของการวจิัยและนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากการเรียนรู้และสร้างสรรค์ของนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยของนิสิต 

โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยดูแลและให้ค าปรึกษา ผลงานวิจัยท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอนจ านวนหนึ่ง ท่ีมีคุณภาพ 

เพียงพอท่ีจะพัฒนาต่อยอดสู่การตีพิมพ์ของนิสิต การตีพิมพ์ร่วมระหว่างอาจารย์และ หรือเกิดเป็นโจทย์วิจัยแก่นิสิตหรือ

คณาจารย์ในการต่อยอดเสนอโครงการต่อแหล่งทุนภายนอกได้ จึงเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมงานวิจัยของนิสิตเพื่อให้

บรรลุสูเ่ป้าหมายด้านการตพีมิพแ์ละการจัดท าขอ้เสนอโครงการวจิัย  

ดังนั้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการ

น าเสนอผลงานนิสิตนี้ขึ้น โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวจิัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมฯ นี้ ซึ่งในท้ายท่ีสุด โครงการ

นี้มุ่งหวังวา่จะเกดิผลงานวจิัยเดี่ยวหรือผลงานวจิัยร่วมท่ีสามารถตีพิมพแ์ละเผยแพร่สูส่าธารณชนได้ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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7.1 เพื่อสง่เสริมการสร้างสรรค์งานวจิัยและนวัตกรรมของนสิิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.2 เพื่อพัฒนาผลงานวจิัยของนิสติสูผ่ลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่ 

7.3 เพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยของนสิิตท้ังระดับปริญญาตรี 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  อย่างนอ้ย 4 คนขึน้ไป 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน  อย่างนอ้ย 2 คนขึน้ไป 

- นสิิต        อย่างนอ้ย 8 คนขึน้ไป 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 60,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......... 2,160....... บาท 

 1. วันเตรียมงาน 1 วัน (ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 15 คน * 30 บาท * 2 มื้อ) 

2. วันเดินทางไปปฏบัิตงิาน 3 วัน (ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  7 คน * 30 บาท * 2 มื้อ * 3 วัน) 

  ค่าอาหาร      จ านวน    ......... 5,460....... บาท 

1. วันเตรียมงาน 1 วัน  (ค่าอาหาร 15 คน * 70 บาท * 1  มื้อ) 

2. วันเดินทางไปปฏบัิตงิาน 3 วัน (ค่าอาหาร 7 คน * 70 บาท * 3 มื้อ * 3 วัน) 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    ........ 13,600..... บาท 

   ค่าเบ้ียเลี้ยง      จ านวน    ......... 6,150..... บาท 

    เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ    จ านวน    ........................ บาท 

   ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    ........ 21,230.... บาท 

   ค่าลงทะเบียน      จ านวน    ..........5,000...... บาท 

  อื่น .ๆ.....................      จ านวน    ........................ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร       จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ........ 6,400..... บาท 

   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ    จ านวน    ........................ บาท 

  อื่นๆ .....................      จ านวน    ........................ บาท 
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        รวมทั้งสิ้น    60,000   บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มีนาคม พ.ศ.2565 - สิงหาคม พ.ศ.2566 (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ความส าเร็จของโครงการส่งเสริมการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีกับอาจารย์ในพัฒนา

ผลงานวจิัยของนิสติสูผ่ลงานวชิาการท่ีมีการเผยแพร่และพัฒนาทักษะการท าวิจัยของนสิิตท้ังระดับปริญญาตรี 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการยุววัฒนธรรมรัฐ-พัฒน์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณวญิ  เสริฐผล    โทร  0965255351  

6. หลักการและเหตุผล 

 การเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยปัจจุบันเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนท้องถิ่นหลายอย่างหายไป 

เนื่องจากขาดการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีควรเป็นรอยต่อทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ดังนั้น กลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นความหวังใหมใ่นการรับการถ่ายทอดและสบืทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 

การรับการถ่ายทอดและสบืทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของวัยรุ่นจ าเป็นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ

ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงโดยไม่ท าให้วัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนท้องถิ่นถูกมองว่าล้าหลัง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจึง

ต้องมีลักษณ์เป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเป็นการประยุกต์วัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในยุคสมัยใหม่อย่าง

เหมาะสม 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พจิารณาว่า นสิิตของคณะฯ คือ กลุ่มวัยรุ่นท่ีมีศักยภาพสามารถค้นหาและประยุกตใ์ช้

วัฒนธรรมท่ีดงีามของชุมชนท้องถิ่น และสร้างเป็นนวัตกรรมวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนวัตกรรมวัฒนธรรมนี้มีลักษณะ

เป็นวัฒนธรรมเพลิดเพลิน คือ วัฒนธรรมท่ีตอบสนองความต้องการด้านสินทรียภาพได้ ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้จะกลายเป็นยุววัฒน

ธรรมรัฐ-พัฒน ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นตน้แบบวัฒนธรรมบันเทิงท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพื่อค้นหาและสรา้งนวัตกรรมทางวัฒนธรรม  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      10        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      10      คน 

- นสิิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์      30      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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   งบประมาณมหาวิทยาลัย   30,000   บาท  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........ .5,000...........บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ..........10,000..........บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน      ......4,000........... บาท 

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน      ......2,000.......... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าเช่าห้องประชุม      จ านวน    ..........2,000........ บาท 

    ค่าวัสดุอุปกรณ์      จ านวน    ..........4,000........ บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    .........3,000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ............30,000....................   บาท (..........สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  สิงหาคม – กันยายน 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.นวัตกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมบันเทิง 

2.นสิิตมคีุณภาพชีวิตทีดท้ัีงดา้นร่างกาย จิตใจและความสัมพันธ์  

3.คณะรัฐศาสตร์มีเครอืขา่ยทางวัฒนธรรมในระดับพื้นท่ีร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 (ความพงึพอใจผู้ร่วมโครงการ) 
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1.ชื่อโครงการ  ...........โครงการตะ๊ต่อนยอนป้ีนอ้งม่วนใจ๋ (รับนอ้ง)...............................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .........4............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ  ดร.ณวญิ  เสริฐผล    โทร 1324   

2 ผู้ประสานงาน   วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ               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          

ด้วยเหตุนี้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการต๊ะต่อนยอนป้ีน้องม่วนใจ๋ (รับน้อง) ขึ้นมาเพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ชวีติการท างานและการหาประสบการณ์จากการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ไมว่า่

จะเป็นการสร้างความเป็นผู้น านิสิตการเล่นกีฬาและนันทนาการ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักปกครอง

และนักพัฒนาท่ีดี รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ ไมตรีระหว่างพี่น้อง ชาวรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านโครงการ

และกิจกรรมตา่งๆเหลา่นี ้     

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสติและเกิดการสร้างเครอืขา่ยดา้นกิจกรรมนสิิตระหว่างสถาบันการศกึษา  

 2. เพื่อจัดกิจกรรมสง่เสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ อันเป็นอัตลักษณ ์ด้านสุขภาพแก่นสิิต    

 3. เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนิสติรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ให้แกน่สิิตใหม ่ชั้นปีท่ี 1 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายวชิาการ       1       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      4      คน 

- นสิิต     350        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........45,000...............  บาท 

กจิกรรมที่ 1 สานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2566 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........10,000...........บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........30,000..........บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .............5,000.......บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .............20,000...................   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......เมษายน – มถิุนายน.............. ป ี...2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นสิิตใหมก่ับนิสติรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณข์องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่

นสิิตใหม ่ชั้นปีท่ี 1  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)    ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ....พัฒนาศักยภาพผูน้ านิสติ......  กิจกรรมที่....1.. พัฒนาทักษะด้านสื่อ IT และ production…. 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ......ข้อ 4............... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.สุนทร สุขสราญจิต         โทร  086-906-9075    

6. หลักการและเหตุผล 

นิสิตในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะยังคงต้องรักษาทักษะการท างานเป็นทีมให้ได้แล้ว ทักษะการท างานด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการแปลงผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ ยังเป็นองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อทั้งการท างานส่วนรวมในวันนี้และ
ความสามารถในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการท างานในอนาคตอีกด้วย  

องค์กรในสังกัดกิจการนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอยู่ด้วยกันถึง 17 องค์กร อันได้แก่ สโมสรนิสิตฯ 
คณะกรรมการช้ันปีที่ 1-4 ของหลักสูตร ร.บ. , รป.บ., และพัฒนาสังคม องค์การนิสิตรัฐศาสตร์ สภานิสิตรัฐศาสตร์ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และชมรมสิงห์สื่อ แต่ละองค์กรต่างกระจายกันสร้างผลงานให้แก่หลักสูตรและคณะ แต่เมื่อแต่ละกิจกรรมและโครงการ
แล้วเสร็จ การแปลงภาพผลงานให้กลายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเป็นภาพลักษณ์ในฐานะผลิตภัณฑ์ช้ินหนึ่ง พบว่ายังไม่ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาให้ความส าคัญนัก เช่นเดียวกับผลงานในรูปแบบวีดีทัศน์ของนิสิตในห้องเรียน ซึ่งพบว่าเมื่อส่งอาจารย์แล้วก็จะหายไปเลย 

ดังนั้น ในทางหนึ่ง การพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตด้านนี้จะเป็นการเชิญฝ่ายสื่อ IT และประชาสัมพันธ์ในทุกองค์กรกิจการ
นิสิต เพื่อมาอบรมเรียนรู้ร่วมกันถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติต่อผลงานตนเอง และในอีกทางหนึ่งก็จะเป็นการต่อยอดชมรมสิงห์สื่อ 
ซึ่งเดิมสังกัดในหลักสูตร ร.บ. และด าเนินการแต่เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานชมรมตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานในห้องของนิสิตด้วย อีกทั้งยังจะน าผลงานขององค์กรนิสิตต่างๆ รวมถึงผลงานนิสิตในช้ันเรียนมารวบรวม
เผยแพร่ในที่เดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นเสมือน ส ำนักข่ำวคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ ก็ว่าได้ ไม่เพียงเท่านั้นโครงการนี้ยังจะขยาย
ขอบเขตความเป็นสื่อให้ครอบคลุมการจัดท าจุลสารนิสิตอีกดว้ย เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดต่อสาธารณะโดยไมถู่กขงั
ในกรอบความเป็นวิชาการมากนัก 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่ออบรมหลักการและวธีิการน าผลงานกจิการนิสติออกมาเผยแพร่ในฐานะผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง 

7.2  เพื่อสร้างส านักข่าวคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเอาผลงานกิจการนสิิตในทุกหน่วยงาน ตลอดจนใน

ห้องเรียนมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

7.3  เพื่อสร้างจุลสารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นพืน้ท่ีการแสดงออกความคิดต่อสาธารณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       2       คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต      20       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      20       คน 

-  

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ........10,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......2,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

     ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ......8,000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ......10,000.........  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ......กุมภาพันธ์....... ปี ....2566........ (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 นสิิตท่ีท ากิจกรรมในองค์กรตา่งๆ ได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการน าผลงานออกมาเผยแพร่ในฐานะ

ผลิตภัณฑ ์

11.2 เกิดองค์กรในลกัษณะ ส ำนักข่ำวคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ มกีารน าเอาผลงานกิจการนสิิตในทุก

หนว่ยงาน และในหอ้งเรียนมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

11.3 เกิดจุลสารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 



79 
 

1.ชื่อโครงการ ....พัฒนาศักยภาพผูน้ านิสติ......  กิจกรรมที่....2.. ประชุมผู้น านิสติ…. 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาต ิ

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ......ข้อ 16............... 
 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    ผศ.สุนทร สุขสราญจิต         โทร  086-906-9075    

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีโครงการจัดตั้งองค์กรกิจการนิสิตให้มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นผ่านการร่าง
ธรรมนูญกิจการนิสิต การมีสโมสรนิสิตคณะฯ ในฐานะฝ่ายบริหาร การจัดตั้งสภานิสิตคณะฯ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผู้อ านวยการเลือกตั้ง และส านักข่าวรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะสื่อสารมวลชน นอกจากน้ันยังมี
โครงการจัดตั้งชมรมวิชาชีพแยกตามความสนใจของนิสิตอีกด้วย 

เมื่อสมาชิกในองค์กรทุกหน่วยงานได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งตามระเบียบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการท าความเข้าใจใน
บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานองค์กรนิสิต กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตอื่นๆ และนอกจาก
ตัวธรรมนูญจะเป็นตัวก ากับบทบาทและความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว การก าหนดค่านิยมร่วมกันเพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
รวมถึงการสร้างความเป็นทีม ยังเป็นสิ่งท่ีจะท าให้การด าเนินงานกิจการนิสิตเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สนุก และท้าทายอีกด้วย 
โดยโครงการนี้จะมีลักษณะการประชุมอบรม หรือจัดค่ายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อจัดประชุมท าความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนสิิตในสังกดัคณะ 

7.2 เพื่อสร้างความเป็นทีมในองคก์รนิสติภายใตส้ังกัดคณะ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       1       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- นสิิต      50       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      50       คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ........5,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......2,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........2,000......... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

     ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ......1,000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ......5,000.........  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ......กรกฎาคม....... ปี ....2566........ (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 นสิิตท่ีท ากิจกรรมคณะในทุกองค์กรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

11.2 เกิดความเป็นทีมในองค์กรนสิิตตา่งๆ และระหว่างกัน 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 
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1.ชื่อโครงการ  รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์โพล                                             

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

      ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

  .......   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .....ข้อ 16......... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.สุนทร สุขสราญจิต     โทร  086-906-9075 

         ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ    

          อาจารย์ทวปี มหาสิงห ์    

6. หลักการและเหตุผล 

 ความคิดเห็นสาธารณะและมติมหาชนถือเป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศในฐานะประชาคม 

เพื่อมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนนี ้โครงการรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์โพลจึงถือก าเนดิขึน้เพื่อ  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพืน้ท่ีในวงวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 

7.2 เพื่อตีพิมพผ์ลงานของนสิิตท้ังในคณะ นอกคณะ และตา่งสถาบัน 

7.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตีพิมพผ์ลงานระดับปริญญาตรี 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      10        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต      10       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      10       คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......-.......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

        รวมทั้งสิ้น       .....-.......  บาท  

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....ก.พ..... ปี ......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 11.1 เกิดวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนสิิตนักศกึษา 

 11.2 ผลงานของนสิิตในช้ันเรียนมกีารปรับปรุงและได้รับการเผยแพร่ 

 11.3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีตัวตนทางวิชาการในฐานะศนูย์กลางของการตพีมิพผ์ลงานวชิาการและ

กึ่งวชิาการระดับปริญญาตรี 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 
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1.ชื่อโครงการ  วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนสิิตนักศกึษา                                             

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

      ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

  .......   ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .....ข้อ 4......... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.สุนทร สุขสราญจิต     โทร  086-906-9075 

6. หลักการและเหตุผล 

 ต้องยอมรับว่าความเข้มแข็งและชื่อเสียงทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อ

ร่างสร้างรูป ดังนั้นยุทธศาสตร์ของการมีตัวตนในวงวิชาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีก็คือการ

สร้างพื้นท่ีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ัวประเทศส่งผลงานทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการมาตีพิมพ์กับเรา โดย

กระบวนการนี้ต้องอาศัยความเหนื่อยยากยิ่งขึ้นของคณาจารย์ท่ีจะมาร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน หรือกระท่ัง

เป็นบรรณาธกิารขั้นตน้ก่อนท่ีจะส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒติอ่ไป  

 เมื่อได้ผลงานตีพิมพ์ ซึ่งย่อมต้องประกอบขึ้นจากผลงานของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาไม่มากก็น้อยแล้ว ผลงานท่ีออกสู่สาธารณะนี้ก็จะย้อนกลับมาสร้างชื่อเสียงและพื้นท่ีตัวตนของคณะในวงวิชาการ

ตอ่ไป  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพืน้ท่ีในวงวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 

7.2 เพื่อตีพิมพผ์ลงานของนสิิตท้ังในคณะ นอกคณะ และตา่งสถาบัน 

7.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตีพิมพผ์ลงานระดับปริญญาตรี 

7.4 เพื่อเกิดเครอืขา่ยความร่วมมอืระหว่างอาจารย์ต่างคณะ และต่างมหาวทิยาลัย 

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      10        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต      10       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      10       คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......-.......  บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .....-.......  บาท  

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....ส.ค..... ป ี......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 11.1 เกิดวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนสิิตนักศกึษา 

 11.2 ผลงานของนสิิตในช้ันเรียนมกีารปรับปรุงและได้รับการเผยแพร่ 

 11.3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มีตัวตนทางวิชาการในฐานะศนูย์กลางของการตพีมิพผ์ลงานวชิาการและ

กึ่งวชิาการระดับปริญญาตรี 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการต๊าช : show & share อัตลักษณรั์ฐ-พฒัน์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณวญิ  เสริฐผล    โทร  0965255351  

6. หลักการและเหตุผล 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีนิสิตจ านวนมากท้ังในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

ซึ่งในแต่ละปีนิสิตสามารถผลิตผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังงานวิชาการและงานท่ีไม่ใช่วิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้มีลักษณะ

สร้างสรรค์และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในระดับหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งท าให้พื้นท่ีการ

แสดงออกของนิสิตของคณะอยู่ในพื้นท่ีแคบ เพราะยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะหรือการแสดงผลงานในระดับคณะ

อย่างแท้จริง ส่งผลให้อัตลักษณ์ของคณะยังไม่เด่นชัด  

 ดังนั้น โครงการต๊าช : show & share อัตลักษณ์รัฐ-พัฒน์ ซึ่งจัดขึ้นในระดับคณะ จึงเป็นการสร้างพื้นท่ีการแสดงออกให้

นสิิตแตล่ะหลักสูตรได้น าผลงานของตนเองมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อต้องการสร้างอัตลักษณ์ของคณะให้

โดดเด่นกลายเป็นอัตลักษณ์รัฐ-พัฒน์ของนสิิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์อยา่งแท้จรงิ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนสิิตภายในคณะ 

 2. เพื่อสร้างอัตลักณ์ของนสิิตรัฐ-พัฒน์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      10        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      10      คน 

- นสิิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์      30      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย   20,000   บาท  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ......4,000..... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ......6,000...... บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ..........3,500.... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

  อื่นๆ เงินรางวัลผลงานนสิิต 4 ประเภท     

 รางวัลผลงานนสิิต อันดับท่ี 1   จ านวน  2,000  บาท 

 รางวัลผลงานนสิิต อันดับท่ี 2    จ านวน  1,500  บาท 

 รางวัลผลงานนสิิต อันดับท่ี 3    จ านวน  1,000  บาท 

     ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน  2,000 บาท 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  มถิุนายน – กรกฎาคม 2566 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

5. นวัตกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นตน้แบบทางวัฒนธรรมบันเทิง 

6. นสิิตมคีุณภาพชีวิตทีดท้ัีงดา้นร่างกาย จิตใจและความสัมพันธ์  

7. คณะรัฐศาสตร์มีเครอืขา่ยทางวัฒนธรรมในระดับพื้นท่ีร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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 ชดุ ส ำหรบั 1 กิจกรรมยอ่ย 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่...1. สภานสิิตรัฐศาสตร์.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ..√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG .....4........ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 สภานสิิตรัฐศาสตร์  

6. หลักการและเหตุผล 
 สภานิสิตรัฐศาสตร์ท าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบการท างานขององค์กรนิสิตอื่นๆ ในสังกัดสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ท้ังหลักสูตร ร.บ. และ รป.บ. เพื่อให้ท้ัง Vision และ Mission ขององค์กรบริหารต่างๆ ได้รับการด าเนินการอย่าง

ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเป็นธรรมาภิบาล นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจสอบว่า 

ปัญหาของนิสิตท่ีฝ่ายข้อมูลส ารวจค้นพบนั้น ได้รับการแก้ไขหรือไม่และอย่างไร อีกท้ังธรรมนูญท่ีร่างขึ้น ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรท่ีพยายามสร้างร่วมกันน้ันด าเนนิเป็นไปอยา่งไร 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อฝึกให้นิสติมทัีกษะการตรวจสอบการท างานองค์กรอื่นๆ และดูแลบรรยากาศโดยรวมของกจิการนิสติ 

7.2  เพื่อฝึกให้นิสติรู้จักวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้โดยไมใ่ห้เกิดความแตกแยก  

7.3 เพื่อจัดให้มกีารประชุมสภานสิิตรัฐศาสตร์ ให้องค์กรตา่งๆ ได้มาแถลงนโยบายและผลงาน  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ              คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต     50    คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร     1,000        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)    

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............6,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......1,500......... บาท 

    ค่าเว็บไซต์สภานสิิตรัฐศาสตร์     จ านวน    .......1,500......... บาท 

หมวดค่าวัสดุ 

    ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์     จ านวน    .......1,500......... บาท 

    ค่าเอกสาร ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม               จ านวน    .........500......... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    .......1,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................6,000................   บาท (หกพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........พฤศจิกายน............... ปี .....2565........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  นสิิตมทัีกษะการตรวจสอบการท างานองค์กรอื่นๆ และสามารถดูแลบรรยากาศโดยรวมของกิจการนิสติ 

11.2  นสิิตรู้จักวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไมใ่ห้เกิดความแตกแยก  

11.3 เกิดการประชุมสภานสิิตรัฐศาสตร์ มีองคก์รต่างๆ มาแถลงนโยบายและผลงาน 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 8 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่..2..รัฐศาสตร์วิชาชีพและเครอืข่ายศิษย์เก่า.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ...4....... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 นางสาวจิรภญิญา จีปน  

6. หลักการและเหตุผล 
 รัฐศาสตร์มิใช่ศาสตร์ด้านวิชาชีพโดยตรง ผู้จบรัฐศาสตร์นั้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นข้าราชการ พนักงานเอกชน นักพัฒนาเอกชน ตลอดจนเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ เมื่อนิสิตมีความใฝ่ฝันต่ออาชีพอย่าง

หลากหลาย และบัณฑติศิษยเ์ก่าที่จบไปแล้ว 15 รุ่นก็มีอาชพีท่ีแตกต่างกันไป จึงเกิดเป็นโครงการส ารวจข้อมูลวา่ด้วยอาชีพท่ี

ศิษย์ปัจจุบันอยากท า และการส ารวจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลว่าด้วยอาชีพท่ีศิษย์เก่าก าลังท าอยู่ ตลอดจนการจัดเวทีการ

พูดคุยเพื่อให้ศิษยปั์จจุบันมแีนวทางไปสู่อาชพีในฝันท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อส ารวจข้อมูลอาชพีท่ีต้องการท าของศิษยปั์จจุบัน 

7.2 เพื่อส ารวจและประชาสัมพันธ์อาชพีของศษิยเ์ก่า 

7.3 เพื่อให้ศิษยปั์จจุบันและศิษยเ์ก่าได้พบปะพูดคุยกันในเร่ืองอาชีพและการเตรียมตัว 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ              คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต      100       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      100       คน 

 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรม

ย่อย 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............5,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ......5,000......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................5,000................   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........ธันวาคม........... ปี .....2565........... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  ได้ข้อมูลอาชพีท่ีต้องการท าของศิษยปั์จจุบัน 

11.2  ได้ขอ้มูลดา้นอาชีพของศิษยเ์ก่าและได้ประชาสัมพันธ์ให้ศิษยปั์จจุบันรับทราบ 

11.3 เกิดพื้นท่ีพบปะพูดคุยกันเร่ืองอาชพีระหว่างศษิยปั์จจุบันและศิษยเ์ก่า 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่..3. Creative Singha.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ....4... 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 องคก์ารนสิิตรัฐศาสตร์  

6. หลักการและเหตุผล 
 ความคิดสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประชาสัมพันธ์ 

ถือเป็นทักษะส าคัญในการเรียนและการประกอบอาชีพในยุคดิจิตัลหรือโซเชียมีเดียนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะดังกล่าว สาขาวิชา

รัฐศาสตร์จึงก าหนดให้ทุกหน่วยองค์กรกิจกรรมนสิิต ไมว่่าจะเป็นองค์การนิสติรัฐศาสตร์ สภานสิิตรัฐศาสตร์ คณะกรรมการ

ชั้นปี และกกต. ต้องมีต าแหน่ง “ครีเอทีพ” เพื่อท าหน้าท่ี ช่างภาพ ช่างตัดต่อ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้างโปรดักชั่นและ

ประชาสัมพันธ์ ดังนัน้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ จึงมคีวามคิดจะจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดา้นนี้ขึ้น 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อฝึกทักษะทางดา้นการถ่ายภาพ การตัดตอ่วีดโีอ การสร้างโปรดักชั่น และประชาสัมพันธ์ 

7.2 เพื่อสร้างเครอืขา่ยผู้ท่ีสนใจด้านนี้ และใชใ้ห้เกิดประโยชนต์อ่การท ากิจกรรมของนสิิต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ              คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต      10       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      10       คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............3,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าเงินรางวัล       จ านวน    .......500........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร    จ านวน    ......2,500......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................3,000................   บาท (สามพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........กรกฎาคม............... ปี .....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

7.1  นสิิตท่ีเข้าร่วมมทัีกษะทางด้านการถา่ยภาพ การตัดตอ่วีดโีอ การสร้างโปรดักชั่น และประชาสัมพันธ์ 

7.2 เกิดเครอืขา่ยผู้ท่ีสนใจด้านนี้ และเกิดประโยชนต์อ่การท ากิจกรรมของนสิิต 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่ 4...ดนตรสีิงห.์.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ...√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ......4............ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 0869069075  

5.2 นายอนุรักษ ์มูลจันทร์  นายกองค์การนิสติรัฐศาสตร์   โทร 0955867409  

6. หลักการและเหตุผล 
จากการส ารวจข้อมูลนิสิตรัฐศาสตร์ในด้านความถนัดและความสนใจ ปรากฏว่ามีนิสิตจ านวนมากท่ีมีทักษะด้าน

การขับร้อง และการเล่นเคร่ืองดนตรี ท้ังดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ภาคกลาง และดนตรีสากล จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิด

พื้นท่ีให้นิสิตได้แสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเอง เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน เพื่อการสานสัมพันธ์ระหวา่งนิสิต 

รวมท้ังยังเป็นเวทีของการสบืสานท านุบ ารุงศิลปะพืน้บ้านท้องถิ่นให้สบืเนื่องต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพิ่มความสุนทรียภาพให้กับนสิิต 

7.2 เปิดเวทีให้นสิิตแสดงความสามารถด้านดนตรี 

7.3 เพื่อสบืสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       1       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1     คน 

- นสิิต      50       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร     50        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............8,000.............  บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอุปกรณ์    จ านวน    .......5,000....... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง **  

   ค่าของรางวัล       จ านวน    .......3,000......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................8,000................   บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........ธันวาคม............... ปี .....2565........... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 เกิดสุนทรียภาพให้กับนสิิต 

11.2 นสิิตได้แสดงความสามารถดา้นดนตรี 

11.3 ศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการสบืสาน 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงห์โปรเจค...........  กจิกรรมที ่5 ..... BIG DATA รัฐศาสตร์..... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ...√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  ...√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .......4....... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ. สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2  นายอนุรักษ ์มูลจันทร์   นายกองค์การนสิิตรัฐศาสตร๋  โทร 095-586-7409 

5.3 ฝ่ายกุนซือ HR การจัดการขอ้มูลและเทคโนโลย ีคณะกรรมการช้ันปีท่ี 1-4 ร.บ./รป.บ. องค์การนสิิตรัฐศาสตร์  

สภานสิิตรัฐศาสตร์ และ กกต.รัฐศาสตร์  

6. หลักการและเหตุผล 
ชุมชนนิสิตรัฐศาสตร์ 2 หลักสูตรกว่า 1,000 คน เป็นเสมือนปัญหาในแง่ของการไม่สามารถกระจายการมสี่วนร่วม 

และการให้พื้นท่ีแสดงออกซึ่งความสามารถผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นความต้องการการท างานในอาชีพต่างๆ ยังมี

ความแตกต่างหลากหลาย และกระจัดกระจายจนไม่สามารถสนองความตอ้งการได้ทุกกลุ่ม โครงการ BIG DATA รัฐศาสตร์

จึงสร้างขึน้มาเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนิสิตทุกคน ไมว่า่จะเป็นความถนัด ความสนใจ อาชีพท่ีใฝ่ฝัน เกรดเฉลี่ย ปัญหา

การเรียน ปัญหาทางเศรษฐกิจทางบ้าน ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว ทุกองค์กรกิจการนิสิ ตไม่ว่าจะเป็นองค์การนิสิต

รัฐศาสตร์ในฐานะฝ่ายบริหาร สภานิสิตรัฐศาสตร์ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมการชั้นปีในฐานะฝ่ายบริหารท้องถิ่น 

ตลอดจนคณะกรรมการการเลือกตั้งนิสิตประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีฝ่ายท่ีเรียกว่า “กุนซือ HR การจัดการข้อมูล

และเทคโนโลย”ี ฝ่ายน้ีจะร่วมกันวเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอไอเดียท่ีเป็นประโยชนต์อ่ประชาคมรัฐศาสตร์ เชน่ เมื่อต้องจัดงานท่ี

มีการบายศรีสู่ขวัญ BIG DATA ท่ีรวบรวมได้พบว่ามีนิสิตท่ีเป็นหมอสู่ขวัญและท าบายศรีได้ คณะกรรมการจัดงานก็จะเชิญ

นิสิตท่ีเชี่ยวชาญด้านนี้มาแสดงออกซึ่งความสามารถ หรือเมื่อต้องจัดงานดนตรีพื้นเมือง ไทย และสากล นิสิตท่ีมี

ความสามารถด้านนี้จากการส ารวจก็จะได้รับเชิญมาแสดงความสามารถเช่นกัน เป็นต้น นอกจากนั้น จากการท่ีทุกองค์กร

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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นิสิตจะมีฝ่าย “วิชาชีพ” และมีการส ารวจ BIG DATA ว่าด้วยอาชีพในฝัน ฝ่ายวิชาชีพและกุนซือฯ ก็อาจจะมีการคิดโครงการ

เชญิศษิยเ์ก่าที่ประกอบอาชพีดา้นนัน้ๆ มาให้แนวทางการเตรียมตัวอกีด้วย  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อส ารวจข้อมูลสมาชกินิสติใหเ้กิดเป็นคลังขอ้มูล 

7.2  เพื่อให้ผู้น านสิิตไดใ้ชข้้อมูลน้ันในการท าประโยชนเ์พื่อสาขาในฐานะชุมชนของนสิิต และเพื่อนิสติคนน้ันๆ  

7.3  เพื่อฝึกทักษะการวเิคราะห์ขอ้มูล และการบริหารจัดการคน ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของนักรัฐศาสตร์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       -       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -     คน 

- นสิิต      500       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร     500        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............1,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ......1,000......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................1,000................   บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......มกราคม......... ปี .....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  ได้คลังข้อมูลสมาชกินิสติ 

11.2 องคก์รนิสติต่างๆ ไดใ้ชค้ลังข้อมลูในการท าประโยชนเ์พื่อชุมชนของนสิิต และเพื่อนิสติคนน้ันๆ  

11.3  ผู้น านิสติมทัีกษะการวเิคราะห์ขอ้มูลและการบริหารจัดการคน ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของนักรัฐศาสตร์ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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3. ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่...6.. สิงหอ์าสาสิ่งแวดล้อม.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG 4 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ดร. ผณิตา ไชยศร 062-941-9261 

5.2 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.3 องคก์ารนสิิตรัฐศาสตร์  

6. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะท่ีสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยมลพิษ และการผลิตขยะวันละมากๆ ในฐานะท่ีสาขารัฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งใน

ระบบนิเวศของโลกใบนี้ การส่งเสริมให้นิสิตคิดหาวิธีแปลงขยะเป็นทุนหรือทรัพย์ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดจิตอาสาต่อการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมจึงถอืเป็นพันธกิจหนึ่งท่ีส าคัญในฐานะพลเมอืงของโลกใบนี้ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อสง่เสริมการคิดคน้การแปลงขยะเป็นทุน 

7.2 เพื่อสร้างจิตอาสาการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       2       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต     70    คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       10      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............10,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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หมวดค่าใชส้อย 

  ค่าวัสดุอุปกรณ์              จ านวน    .....550......... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ......2,500......... บาท 

   ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน    ......3,500......... บาท 

     ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ......2,450......... บาท 

 

 

 

        รวมทั้งสิ้น       ................10,000................   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ..........มกราคม.............. ปี .....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  เกิดการคิดค้นการแปลงขยะเป็นทุน 

11.2 นสิิตเกิดจิตอาสาการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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 ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่..7.. สานสัมพันธ์ปันสุขให้นอ้ง 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG .....4. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ. สุนทร สุขสราญจิต โทร 0869069075 

5.2 นายณัฐชนน ชวีะสุขนนท์ โทร 0932953727 

6. หลักการและเหตุผล 

จิตอาสาเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบต่ออัต

ลักษณส์ าคัญนี ้ท้ังยังฝึกให้นิสติรู้จักการวางแผนตัง้แตก่ารสร้างทีม การเข้าไปส ารวจความขาดแคลนและความตอ้งการของ

ชุมชน และเมื่อเข้าไปท ากิจกรรมก็ตอ้งมีการบริหารจัดการคน เวลา และงาน อีกท้ังต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีท้ังกับลูกค่าย 

และชาวบ้านชุมชนน้ันๆ อกีด้วย  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 ฝึกนสิิตในดา้นทักษะการวางแผน การปฏสิัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการงาน คน เวลา และเงนิ 

7.2 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งในสาขา 

7.3 เพื่อก่อให้เกิดจิตอาสา 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวิชาการ       1       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน     1       คน 

- นิสติ    25         คน 

- ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตร         คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .....25,000....  บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใช้สอย 

    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    จ านวน   ......2000 ......... บาท 

      ค่าอาหาร       จ านวน    .....14,000.......... บาท 

    เงินเพิ่มพเิศษพนักงานขับรถ   จ านวน    ....2000.......... บาท 

หมวดจัดซือ้จัดจา้ง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .....500............ บาท 

   ค่าวัสดุที่ใชใ้นโครงการ       จ านวน    ......1000......  บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน    ......3500........ บาท 

   ของแจกในโครงการ       จ านวน    ......1000......... บาท 

    ค่าจา้งเหมา.................    จ านวน    .......1000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ......25,000............   บาท (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดือน ......กรกฎาคม........ ปี ....2566..... (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นสิิตได้รับการฝึกฝนในทักษะด้านการวางแผน การปฏสิัมพันธ์กบัชุมชน ตลอดจนการบริหาร 

จัดการงาน คน เวลา และเงนิ 

11.2 ได้สานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่รุ่นนอ้งในสาขา 

11.3 เกิดจิตอาสาในใจนิสติ 

11.4 มหาวทิยาลัยพะเยาและชุมชนมกีารเชื่อมสัมพันธ์กัน 

12. แผนการด าเนนิงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่.8... ธรรมนูญรัฐศาสตร.์... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  ..√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ..4... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล 

5.3 อาจารย์ทวปี มหาสิงห ์

5.4 องค์การนิสติรัฐศาสตร์ สภานิสติรัฐศาสตร์ คณะกรรมการช้ันปีท่ี 1-4 หลักสูตร ร.บ. และ รป.บ. คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้สาขาวิชารัฐศาสตร์ สภาร่างธรรมนูญรัฐศาสตร์ 

6. หลักการและเหตุผล 
 สมาชิกในชุมชนประชาคมรัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ. และ รป.บ. นัน้มกีว่า 1,000 คน แยกเป็นองค์กรกิจการนสิิต 11 

องค์กร ได้แก่ องค์การนิสิตรัฐศาสตร์ในฐานะฝ่ายบริหาร สภานิสิตรัฐศาสตร์ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมการชั้นปีท่ี 

1-4 ร.บ. และ รป.บ. ตลอดจน กกต. สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งองค์กรและสมาชกิเป็นไปด้วยความเป็น

ระเบียบ เรียบร้อย มกีฎเกณฑ์ และการรักษาไว้ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การมธีรรมนูญไว้เป็นเกณฑ์

กลางร่วมกันอันเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความทันสมัย ออกแบบมาให้ทุกองค์กรอยู่ภายใต้หลัก   

ธรรมาภบิาล และน าออกมาใชห้ลังจากผ่านการออกเสียประชามตจิึงเป็นสิ่งส าคัญ 

 เมื่อประกอบกับในเทอม 2/2565 นสิิตปี 3 หลักสูตร ร.บ. ทุกคนตอ้งเรียนวชิารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 

จึงเป็นโอกาสอันดท่ีีจะได้น าแนวคิดทฤษฎีท่ีเรียนในห้องมาเป็นหลักในการร่างธรรมนูญฉบับใหม่ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อสร้างสภารา่งธรรมนูญรัฐศาสตร์ 

7.2  เพื่อร่างธรรมนูญรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ ์ปัญหา และความตอ้งการของชุมชน ซึ่งจะท าให้องค์กร

นสิิตในสังกัดรัฐศาสตร์มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมาภบิาล 

7.3  เพื่อฝึกให้นิสติร่างกฎเกณฑ์ของชุมชนดว้ยตนเองและเพ่ือประชาคมส่วนรวม  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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7.4  เพื่อน าความรูใ้นหอ้งมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       3       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต     50    คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร     1,000        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............4,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......4,000......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................4,000................   บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........กุมภาพันธ์............... ปี .....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  เกิดสภาร่างธรรมนูญกจิการนิสติสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

11.2  ธรรมนูญรัฐศาสตร์ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีความทันสมัย มีการสร้าง

กฎเกณฑ์การบริหารองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมาภบิาล 

11.3  นิสติคณะท างาน และนิสติในรายวชิารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง ได้ฝกึทักษะการออกแบบ

ธรรมนูญในฐานะกฎเกณฑ์ท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสมาชกิในประชาคมรัฐศาสตร์ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่ 9 ปฐมนิเทศนิสิตรัฐศาสตร์ 1/66 

2.ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง     

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 

4. เป้าหมาย SDG ......4... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 นายอนุรักษ ์มูลจันทร์   นายกองค์การนิสติรัฐศาสตร์ โทร 095-586-7409 

5.3 สมาชกิองค์การนิสติรัฐศาสตร์ 

6. หลักการและเหตุผล 
นิสิตรัฐศาสตร์นั้นมีจ านวนกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ ร.บ.60 และ ร.บ.65 ดังนั้นเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจในหลักสูตรและการวางแผนการเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการอธิบายถึงแนวทางการเรียนการสอน นอกจากนั้น 

เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี โดยเฉพาะชั้นปีท่ี 1 ซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ การเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

นิสิตซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนการแถลงผลงานนิสิตในเทอมท่ีผ่านมา   

จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศปีการศึกษา 1/2566 นี้ขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8. เพื่อให้นสิิตมคีวามเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาและการวางแผนการเรียน 

9. เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างนสิิตภายในช้ันปี นิสิตตา่งชัน้ปี นิสิตตา่งหลักสูตรภายใตร่้มรัฐศาสตร์ และ

คณาจารย์ 

10. เพื่อน าเสนอผลงานกิจกรรมนสิิตในเทอมท่ีผ่านมา และสร้างแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       -       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      -     คน 

- นสิิต      350       คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      350       คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............2,500.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอุปกรณ์      จ านวน    ......2,500.......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................2,500................   บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........กรกฎาคม............... ปี .....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 นสิิตมคีวามเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาและการวางแผนการเรียน 

11.2  เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างนสิิตภายในช้ันปี นิสิตตา่งชัน้ปี นิสิตตา่งหลักสูตรภายใตร่้มรัฐศาสตร์ 

และคณาจารย์ 

11.3 ผลงานกจิกรรมนสิิตในเทอมท่ีผ่านมาสร้างแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรมให้นิสติคนอ่ืนๆ 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่ 10 ประชุมเสวนาการเลือกตั้งผู้น านสิิต 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ 

  ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ......4................ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 นายธนธัญ  จารุฉัตราภรณ ์โทร 064-996-3198 

5.3 นายจิรัชยา  โปธิชยานนท์   โทร  093-306-2701 

5.4 นางสาวธนวรรณ  บุตรหร่ัง  โทร 095-624-3391 

5.5 นางสาวสุณิสา  ปันทะยม  โทร  062-449-7024 

5.6 นางสาวกลุชา  กสิวุฒิเชดิชูชัย  โทร 088-671-8254 

6. หลักการและเหตุผล 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตในปีๆ หนึ่งนั้นมีจ านวนกว่า 1,000 คน เพื่อให้การ

ประสานงานและด าเนินงานระหว่างนิสิตกับนิสิต และระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ จึง

จ าเป็นต้องมอีงค์กรกลางขึ้นมาเพื่อประสานความร่วมมอื ไมว่่าจะเป็นคณะกรรมการชัน้ปีท่ี 1 – 4 องคก์ารนสิิตรัฐศาสตร์ใน

ฐานะฝ่ายบริหาร และสภานิสิตรัฐศาสตร์ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตัง้และคัดเลอืก

คณะกรรมการเหล่านี้ ตลอดจนการคิดหาวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

สาขารัฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อคดิค้นวธีิการเลอืกตัง้ และจัดการเลอืกตัง้ให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อจัดประชุมสัมมนาประเด็นว่าด้วยการเลอืกตัง้ 

7.2 เพื่อจัดการเลอืกตัง้ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- บุคลากรสายวชิาการ              คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต        400     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร        400     คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......4‚000........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......3‚000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .........1‚000........ บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น       ..............4‚000..................   บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กรกฎาคม 2566 (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

6. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณะกรรมการด าเนนิการเลอืกตัง้ผู้น านิสติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

7. ได้มีการจัดสรรการเลอืกตัง้และการจัดสรรการประชุมได้อยา่งรัดกุมในการท่ีมีงบประมาณเขา้มาสนับสนุน 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่..11.. Singha UP Pay it Forward….. 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ...........4... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1  ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 นายอนุรักษ ์มูลจันทร์   นายกองค์การนิสติรัฐศาสตร์ โทร 095-586-7409  

6. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างประชาคมรัฐศาสตร์นอกจากผ่านการมีกฎระเบียบท่ีชัดเจนผ่านการมีส่วนร่วมอย่างธรรมนูญรัฐศาสตร์ 

(กิจกรรมท่ี) และผ่านการออกแบบหนว่ยงานภายในองค์กรนสิิตซึ่งมีหนา้ที่ในทุกขอบข่ายของงานแลว้ การสร้างบรรยากาศท่ี

ดีภายในชุมชน เช่นผ่านการติวหนังสือ (เช่นกิจกรรมท่ี) ก็ยังเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นเอกภาพใน

ความแตกต่างกันอีกด้วย และนอกจากการช่วยเหลือในทางการเรียนแล้ว ย่อมมีอีกหลายด้านของความเป็นนิสิตท่ีบางคน

อาจประสบพบเจอกับปัญหาจึงกลายเป็นท่ีมาของโครงการนี้ ซึ่งได้ไอเดียมาจากภาพยนตร์เร่ือง Pay it Forward [2000] หรือ

การช่วยเหลอืผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนกลับมาท่ีคนช่วย แตค่นท่ีได้รับการช่วยเหลอืต้องส่งตอ่ไปยังคนอื่นท่ีต้องการแทน  

 ในทุกองค์กรกิจการนิสิตรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นองค์การนิสิตรัฐศาสตร์ สภานิสิตรัฐศาสตร์ คณะกรรมการชั้นปีท่ี 

1-4 ร.บ. และ รป.บ. ตลอดจน กกต. ก าหนดให้มีต าแหน่ง “ยาสีฟัน” หรือผู้ท่ีคอยคิดค้นหากลวิธีสร้างความใกล้ชิดหรือ

มิตรภาพให้เกิดขึ้นในประชาคมรัฐศาสตร์ โครงการ Singha UP Pay it Forward นี้ก็จะเป็นหนึ่งในยุทธวิธีสร้างความน่ารัก

ให้กับองคก์รรัฐศาสตร์ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อสง่เสริมและสร้างความเป็นจิตอาสา จิตเอื้ออารี ให้กับนสิิต 

7.2 เพื่อสร้างประชาคมรัฐศาสตร์ในฐานะชุมชนท่ีน่าอยู่ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ              คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต     50    คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............2,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ......1,000......... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    ........1,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................2,000................   บาท (สองพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........กรกฎาคม............... ปี .....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  จิตอาสาหรือจิตเอื้ออารีเกิดขึ้นในใจนสิิตท่ีเข้าร่วมโครงการ 

11.2 ประชาคมรัฐศาสตร์กลายเป็นชุมชนท่ีน่ารัก นา่อยู่ นา่เรียน น่าท ากิจกรรม 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......สิงหโ์ปรเจค...........  กิจกรรมที่...12..งานบุญเดือนสิงห ์2566.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง    

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  

  ...√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ..........4.... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 องคก์ารนสิิตรัฐศาสตร์ 2566 

5.3 คณะกรรมการช้ันปีท่ี 2 ปี 2566 

6. หลักการและเหตุผล 
 การบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชุมชนไทยในทุกภูมิภาค ซึ่งสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในบริบท

สังคมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากสิริมงคลท่ีเกิดขึ้นในแง่ของก าลังใจแล้ว การมัดมือยังเป็นสื่อกลางในการ้อยเชื่อม

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง หลักสูตร ร.บ. - รป.บ. อาจารย์-นิสิต นิสิต-เจ้าหน้าท่ี และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน

ด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ในสมาชิกประชาคมรัฐศาสตร์ยังมีผู้ท่ีสามารถเป็นอาจารย์บายศรีสู่ขวัญ และผู้ท่ีประดิษฐ์บายศรีได้ จึง

ถือเป็นการให้พื้นท่ีตัวตนของนิสติ ส่งเสริมทักษะความสามารถและความสนใจที่นสิิตมี 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อสบืทอดและปรับประยุกต์ประเพณีอันดงีานของไทย 

7.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งสมาชกิในประชาคมรัฐศาสตร์ 

7.3 เพื่อเปิดพืน้ท่ีการแสดงตัวตนและความสามารถของนสิิต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       2       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1     คน 

- นสิิต      350       คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............8,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......4,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ......1,000......... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .........3,000...... บาท 

บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................8,000................   บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........สงิหาคม............... ป ี.....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  ประเพณีอันดงีานของไทยได้รับการสบืทอดและปรับประยุกต์เข้ากับสภาพการณปั์จจุบัน 

11.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในประชาคมรัฐศาสตร์ 

11.3 นสิิตท่ีมีความสนใจและความสามารถดา้นการประดิษฐ์บายศรีและการสู่ขวัญมีพืน้ท่ีให้แสดงตัวตน 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  .........................พัฒนาศักยภาพผู้น านิสติรัฐศาสตร์..........                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .........4........... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ   นายถริายุส ์ บ าบัด  โทร 1324 

6. หลักการและเหตุผล    

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายและพันธกิจส าคัญในด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต  “สุขภาพ บุคลิกภาพและ

สุนทรียภาพ” กอปรกับปรัชญาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และ

การเมืองโลก เพื่อเตรียมคนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในระดับท้องถิ่น ประเทศ ประชาคมโลก และเพื่อตอบสนอง

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และการพัฒนาเชิงพื้นท่ี รวมถึงการส่งเสริมความเป็นผู้น าภายใต้อัตลักษณ์สิงห์

กว๊าน 

ดังนั้น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญการเเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพนิสิตให้มีขีดความสามารถท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน ์และเพิ่มโอกาสการมี งาน

ท าตลอดจนสนองตอบ ต่อการพัฒนานิสิตสู่บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สู่การเป็นบัณฑิตท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

กอปรด้วยการเป็นผู้ซึ่งคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น และเพ่ือให้สอดรับกับนโยบาย  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานสิิตในดา้นบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ทักษะการคดิ ศลิปะการสื่อสาร 

พฤตกิรรมกล้าแสดงออก คุณธรรมและจรยิธรรม  

 8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ        2      คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต       30      คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ........25,000,.................  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .........5,000...........บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ..........4,000.......... บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    .........4,000..........บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ......6,000........... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าเช่าห้องประชุม      จ านวน    ..........6,000........ บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น       ............25,000....................   บาท (..........สองหมื่นห้าพัน...............บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......พฤษภาคม................. ป ี.....2566........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. เพื่อสร้างเครอืขา่ยผู้น านสิิตสิงห์กวา๊นในการแลกเปลีย่นประสบการณ์กับมหาวทิยาลัยอื่น 

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสติและเกิดการสร้างเครอืขา่ยดา้นกิจกรรมนสิิตสิงห์กวา๊น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......รัฐศาสตรว์ิชาการ...........  กิจกรรมที.่..1 สงิหว์ิชาการและหลังห้อง.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

  ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ...4.......... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 องคก์ารนสิิตรัฐศาสตร์ 

6. หลักการและเหตุผล 
 ในทุกสังคมหรือองค์กรย่อมประกอบด้วยคนท่ีถนัดหรือมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง และคนท่ีไม่ถนัดนักใน

ด้านนั้นๆ แม้ทักษะทางการเรียนและวิชาการจะไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นคนได้ท้ังหมด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการผ่านหรือไม่ใน

ด้านนี้มีผลต่อชีวิตของนิสิตในวันข้างหน้า ดังนั้นเมื่อในประชาคมรัฐศาสตร์ประกอบด้วยนสิิตท่ีเรียนดี และนิสิตท่ีสุ่มเสี่ยงต่อ

การเรียนไม่จบ เรียนในระยะเวลาท่ีนานขึ้น หรือต้องลาออกด้วยเรียนไม่ไหว โครงการนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้นิสิต 2 กลุ่มนี้

มาประชุมหารือกัน โดยในรายละเอยีดยังเกี่ยวพันกับการออกแบบโครงสร้างต าแหนง่ในองค์กรนิสิต ไม่ว่าจะเป็นในองคก์าร

นิสิตรัฐศาสตร์ สภานิสิตรัฐศาสตร์ และคณะกรรมการชัน้ปีท่ี 1-4 ซึ่งก าหนดไวว้่าต้องมตี าแหน่ง “สิงห์วิชาการ” และ “สิงห์

หลังหอ้ง” ในทุกองค์กร เพื่อท่ีจะรวบรวมขอ้มูลของนิสติท้ัง 2 กลุ่ม แล้วจัดให้มโีครงการแนะแนวทางการเรียนขึ้น  

 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อรวบรวมขอ้มูลกลุ่มนสิิตท่ีเรียนดใีนนามสิงห์วิชาการ และกลุ่มนิสติสุม่เสียงตอ่การไมผ่า่นรายวชิาหรือไมจ่บใน

นามสงิห์หลังหอ้ง 

7.2 เพื่อฝึกให้นิสติมทัีกษะการเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การสร้าง ด าเนนิการ และวิเคราะห์โครงการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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7.3 เพื่อสร้างบรรยากาศของการแบ่งปันในสิ่งท่ีตนเองถนัด 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ              คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 

- นสิิต      10       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       50      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............2,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ........2,000..... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................2,000................   บาท (สองพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........พฤศจิกายน........... ปี .....2565........... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  มีข้อมูลกลุม่นสิิตท่ีเรียนด ีและข้อมูลกลุ่มนิสติท่ีสุ่มเสียงตอ่การไม่ผ่านในรายวชิาตา่งๆ หรือไมจ่บ 

11.2 นสิิตมทัีกษะการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การสร้าง ด าเนนิการ และวิเคราะหโ์ครงการ 

11.3 เกิดบรรยากาศของการแบ่งปันในสิ่งท่ีตนเองถนัด 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ ......รัฐศาสตรว์ิชาการ...........  กิจกรรมที.่..2 สัปดาหร์ัฐศาสตร์วิชาการ.... 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG .......4 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผศ.สุนทร สุขสราญจิต โทร 086-906-9075 

5.2 องคก์ารนสิิตรัฐศาสตร์ 

6. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาวชิาการของหลักสูตรสามารถใชค้วามเป็นชุมชนวิชาการในการพัฒนาได้ ผ่านการน างานวชิาการและกึ่ง

วิชาการท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนมาน าเสนอต่อชุมชนรัฐศาสตร์เพื่อให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งจุดบกพร่องและความคิด

สร้างสรรค์ท่ีเกิดขึ้นยอ่มเป็นท้ังตัวแสดงจุดท่ีต้องแก้ไขและพัฒนาการแหง่วชิาการของนสิิต ตลอดจนการสอนของคณาจารย์ 

 นอกจากงานทางวิชาการแลว้ กิจกรรมบันเทิงอยา่งละครเวที ดนตรี และการโตว้าที ก็ยังสามารถสอดแทรกมุมมอง

ทางรัฐศาสตร์เข้าไปได้อกีด้วย 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1  เพื่อจัดงานสัปดาห์รัฐศาสตร์วิชาการ 

7.2 เพื่อน าเสนอผลงานของนสิิตในหอ้งเรียนตลอดปีการศึกษา 2565 

7.3 เพื่อสร้างเวทีพบปะกันระหวา่งนิสิต คณาจารย ์และผู้ท่ีสนใจ 

7.4 เพื่อฝึกทักษะการจัดงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการคน เวลา และงบประมาณแก่นสิิต 

7.5 เพื่อน าเสนอมุมมองทางรัฐศาสตร์ผ่านกิจกรรบันเทิง เชน่ ละครเวที ดนตรี และการโตว้าที เป็นต้น 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      10        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน           คน 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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- นสิิต      100       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       100      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............34,500.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .....3,000........... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .......6,500......... บาท  

   ค่าน้ ามันเชื่อเพลิง      จ านวน    ........1,000....... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ........10,000.... บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จ านวน    ..........2,000.... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    ......................... บาท 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .........8,000...... บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    .........2,000..... บาท 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    ........2,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ................34,500................   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........กุมภาพันธ์........... ปี .....2566........... (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1  มกีารจัดงานสัปดาห์รัฐศาสตร์วิชาการ 

11.2  มกีารน าเสนอผลงานของนสิิตในหอ้งเรียนตลอดปีการศึกษา 2565 

11.3  เกิดเวทีพบปะกันระหวา่งนิสิต คณาจารย์ และผู้ท่ีสนใจ 

11.4  นสิิตผู้จัดงานมทัีกษะการจัดงาน การประสานงาน และการบริหารจัดการคน เวลา และงบประมาณ 

11.5 นสิิตสามารถสอดแทรกแนวคิดและมุมมองทางรัฐศาสตร์ผา่นกิจกรรบันเทิง เชน่ ละครเวที ดนตรี และ     

การโต้วาที เป็นต้น 
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12. แผนการด าเนินงาน  (100%)  

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80
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1.ชื่อโครงการ  เสริมสร้างแนวคดิพื้นฐานเชงิการคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) ใหแ้ก่นสิิตชัน้ปีท่ี 1 รหัสโครงการ  664101244                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

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

6. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) ได้พัฒนาหลักสูตรบนฐานแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) โดยแบ่งการเรียนการสอนตามกระบวนการของแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบออกเป็นโมดูลตาม
ช้ันปี กล่าวคือ ในช้ันปีที่ 1 นิสิตจะได้รับการเสริมแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาสังคมได้
อย่างลึกซึ้ง (Empathize) ช้ันปีท่ี 2 นิสิตสามารถระบุปัญหาสังคมที่ส าคัญและ สามารถออกแบบทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือ
การจัดการปัญหาสาธารณะที่ส าคัญได้ (Define and Ideate) ช้ันปีที่ 3 นิสิตสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของปัญหา รวมถึงสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการทดสอบและลงมือปฏิบัติได้ (Prototype and Experiment) ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4 
นิสิตสามารถประเมินผลจากการเรียนรู้จากกระบวนการทดสอบและการลงมือปฏิบัติได้ โดยสามารถประเมินทางเลือกที่ได้ออกแบบ
ไวไ้ปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และการเรียนรู้้ตามโมดูลในแต่ละช้ันปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้
ก าหนดให้มีโครงการเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจและ
ปรับตัวได้กับการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นสิิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการจดัการนวัตกรรมสาธารณะ) ได้เข้าใจแนวคดิพื้นฐาน

การคิดเชงิออกแบบ (Design Thinking) 

2. เพื่อให้นสิิตสามารถปรับได้กบัการเรียนการสอนในหลักสูตร รป.บ. 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      6    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1      คน 

- นสิิต 200 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ....5,000.........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

  √   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    5,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น   5,000    บาท  (ห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน ปี พ.ศ 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

8. คณาจารย์หลักสูตร รป.บ. ได้พบปะและเขา้รว่มกิจกรรมกับนสิิต ท าให้นิสติได้รู้จกัและคุ้นเคยกับคณาจารย์ 

9. นสิิตสามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   การมสี่วนร่วมของนสิิตและคณาจารย์ ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  ... การพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิสติ ชัน้ปีท่ี 3  รหัสโครงการ  664101241                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

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

6. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากวัตถุประสงค์ส าคญัของการก่อตั้ง และการด าเนินงานการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ  
เพื่อสร้างบณัฑิตให้เป็นผู้ที่รอบรู้ทั้งทางวิชาการและเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นอกเหนือจากการมีคณุธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างท่ีดีงามต่อสังคมในการด ารงชีวิตในอนาคต เพื่อให้กระบวนการเรยีนการสอนด าเนินไปเพื่อ 
บรรลุวตัถุประสงค์ดังกลา่ว การก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลยัที่มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบตัิจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิง่ 
  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ภาคทฤษฎีให้แก่นิสติ พร้อมกันนี้ ไดมุ้่งเน้นให้นิสติ
ได้รับประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติจากสถานท่ีฝึกงานท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อฝึกทักษะในเชิงปฏิบัติจริงในสถานท่ีฝึกงานท่ี
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักสตูรและการท างานของนิสิตในอนาคต ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จึงได้ก าหนด
โครงการเสรมิทักษะการเรียนรู้นิสติในยุค 4.0 ให้แก่ นิสิตช้ันปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมตอ่ก่อนการปฏิบัติงานในสถานท่ี
ฝึกงาน และเพื่อให้นสิิตทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการเรียนรู้ชีวิตการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ และทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงานและต่อสถานที่ฝึกงาน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมของนสิิตก่อนการปฏบัิตงิานในสถานท่ีฝึกงาน 

2. เพื่อให้นสิิตทราบแนวทางในการปฏบัิตตินในขณะฝึกงานปฏบัิตงิาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      5    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   2      คน 

- นสิิต 30 คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       2      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........12,000...............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

  √   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......1,950........ บาท 

  √      ค่าอาหาร        จ านวน    .......5,850........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

  √   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .......3,000....... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

  √   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .......700......... บาท 

   √   ค่าเช่าห้องประชุม      จ านวน    ........500...... บาท 

        รวมทั้งสิ้น   12,000    บาท  (หนึ่งหมื่นสอบพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กันยายน ปี พ.ศ 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

10. นสิิตได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นก่อนการปฏบัิตงิานในสถานท่ีฝกึงาน 

11. นสิิตทราบแนวทางในการปฏบัิตตินในขณะฝกึงานปฏิบัตงิาน 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  
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1.ชื่อโครงการ  โครงการตลาดวชิาการ : การน าเสนอผลงานของนิสติแต่ละช้ันปี          รหัสโครงการ  664101246                                                                                     

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ... √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ....√...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........ 3,16........... 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

6. หลักการและเหตุผล 

 ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) เพื่อให้มีคุณลักษณะ และทักษะตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษาด้วยการประเมินผลงานนิสิตผ่านรายวิชาต่างๆ อันได้แก่ รายวิชาองค์การและการจัดการ วิชาการ
บริหารงานภาครัฐในศตวรรษที่ 21 วิชานโยบายสาธารณะ วิชาสังคมดิจิทัล วิชาสถิติวิเคราะห์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการคลัง 
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาระเบียบวิธีวิจัย วิชาจริยธรรม และวิชาการบริหารงานภาครัฐข้ามพรมแดน ซึ่งในแต่ละชั้นปีจะมี
ผลงานนิสิตอย่างหลากหลาย  
 ดังนั้น การเปิดโอกาสให้นิสิตได้น าเสนอผลงานของตนเองสู่สาธารณะ รวมถึงได้มีการประมวลองค์ความรู้ที่นิสิตได้รับและเปิดให้มี
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างช้ันปี เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มีการแข่งขันการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ของนิสิตภายในหลักสูตร รป.บ. 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) ได้มีพืน้ท่ีใน

การน าเสนอผลงานวชิาการของแตล่ะชัน้ปี 

2. เพื่อประมวลองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของนิสติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการ

จัดการนวัตกรรมสาธารณะ)  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      6    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1      คน 

- นสิิต 200 คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ....... 15,400.......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

  √   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน     2,000 บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน     8,000 บาท 

        รวมทั้งสิ้น  10,000    บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กันยายน ปี พ.ศ 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นสิิตได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากบทเรียนท่ีได้รับจากแต่ละรายวชิา 

2. นสิิตหลักสูตร รป.บ. ได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   การมสี่วนร่วมของนสิิตและคณาจารย์ ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูด้า้นวิชาการของนสิิต    รหัสโครงการ  664101253                                                                                        

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ....√..  ยุทธศาสตรท์ี ่ 1 การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคน ใหม้ีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ....√.. ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  การสร้างงานวิจัยและนวตักรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

     ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

    .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

    .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้........... 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต        

6. หลักการและเหตุผล 

    การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะ) มีวัตถุประสงค์ให้

นิสิตมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรอืสภาพ

ปัญหาที่มีความซับซอ้นได้อย่างเหมาะสม ฉะนั้นเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะ และทักษะทางวิชาการและการวิจัยตามที่

ก าหนดไว้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการของนิสิต  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์มากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการของนิสิต 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. จดัโครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรูด้้านวิชาการของนิสติหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (สาขา

นโยบายสาธารณะ)  

 2. เพื่อกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของนสิติหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (สาขา

นโยบายสาธารณะ)  

8. กลุ่มเปา้หมาย 

- บุคลากรสายวิชาการ      7    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1   คน 

- นิสิต 20 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสตูร       -      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ....... 3,000.......  บาท 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย 

หมวดคา่ใช้สอย 

  √   คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม     จ านวน     1,000 บาท 

หมวดคา่ตอบแทน  

  √          คา่ตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .........2,000..... บาท 

        รวมทั้งสิ้น  3,000    บาท  (สามพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดือน มกราคม ปี พ.ศ 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 

1. นิสิตได้รับองคค์วามรูจ้ากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มขึน้ 

2. นิสติเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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 าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงโครงการ (A) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 
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1.โครงการ  ...การน าเสนอผลงานวชิาการของนสิิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร  รหัสโครงการ 664101253                                 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .... √   ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

     ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

    .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

    .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...................... 
 เป้าหมายท่ี 4, 10, และ 17 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง และดร.ณวญิ เสริฐผล                          โทร  0810712743  

6. หลักการและเหตุผล 

ตลอดระยะเวลา 4 ปีผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มุ่งพัฒนาทักษะเชิงวิชาการด้านพัฒนา

สังคมผ่านการเขียนรายงานบทความ โครงงานนวัตกรรมสังคม และโครงการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นการพัฒนา

ทักษะเชงิวชิาการผ่านการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง และแก้ไขและพัฒนาทักษะการเขียนเชงิวิชาการของนิสิต และ

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตพัฒนางานวิชาการของตนเองได้ส าเร็จและมีพื้นท่ีเสนอผลงานวิชาการ อันน าไปสู่ความ

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 เพื่อพัฒนาผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

7.2 เพื่อสร้างพื้นท่ีน าเสนอผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมให้แกน่สิิตในระดับหลักสูตรฯ 

7.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสังคมให้แกส่าธารณะของนิสติ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      13        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน     2       คน 

- นสิิต      100       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......17,000......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......1,500..............บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........2,500.............บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   √      รางวัลผลงานนสิิต 4 ประเภท 

 อันดับ 1 (4 ประเภทๆ ละ 1,500 บาท)              จ านวน         6,000  บาท 

 อันดับ 2 (4 ปรเภทๆ ละ 1,000 บาท)      จ านวน        4,000  บาท 

      

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   √          ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .........1,500.......... บาท 

   √          ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ...........1,500......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .......17,000......   บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....มนีาคม....... ป ี...2565.... (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ได้ผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมของนสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

11.2 มีพื้นท่ีน าเสนอผลงานวชิาการดา้นพัฒนาสังคมให้แกน่สิิตในระดับหลักสูตรฯ 

11.3 ได้เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการพัฒนาสังคมใหแ้ก่สาธารณะของนสิิต 

11.4 นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ท่ีเข้าร่วมโครงการรู้สกึประทับใจและมสี่วนร่วมท่ีดกีับโครงการ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

       →     

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยล
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1.โครงการ  ชวนรู้จกักับเพื่อนใหม ่ รหัสโครงการ   664101272                                    

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .√.. ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

     ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

    .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

    .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  
SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (Reduce inequality within and among 

countries) 10.2)  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงได้ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรา  พงษน์ลิ  โทร 0882518163 

6. หลักการและเหตุผล 

  นสิิตใหมใ่นหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ท่ีจะเขา้มาศึกษาในปีการศึกษา 2566 ยังเป็นกลุ่มคนใหม่

ท่ีไม่รู้จักและคุ้นเคยกับสถานท่ีและบุคลากรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ การสร้างความรู้จักและคุ้นเคยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น

อย่างยิ่งเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดการเรียนรู้และปรับตัวท้ังกับบุคคลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสถานท่ีกับบริการท่ีส าคัญ  ด้วยเหตุนี้ 

จึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมโครงการชวนรู้จักกับเพื่อนใหม ่(นสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ท่ีจะเขา้

มาศกึษาในปกีารศึกษา 2566 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

11. เพื่อสร้างความรู้จักกันระหวา่งคณาจารย์ในหลกัสูตร นิสติท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรและนสิิตใหมใ่นหลักสูตร 

12. เพื่อให้นสิิตใหมรู้่จักและคุ้นเคยกับสถานท่ี การบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ    9   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน    12    คน 

- นสิิต   60  คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร    -    คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .....-.........  บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

        รวมทั้งสิ้น       ....0....   บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤษภาคม ปี 2566 

  

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.นสิิตใหมไ่ด้รู้จักกับคณาจารย์ นสิิตท่ีเข้าศึกษาแล้วและบุคลากรในคณะที่จะตอ้งติดต่อประสานงานต่อไป 

2.นสิิตได้รู้จักและคุ้นเคยกับสถานท่ีและการบริการท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อการใชช้วีติในการเรียนของนสิิตใหมต่อ่ไป 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

     10 10      

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

       60     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

        10    

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

         10   

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.โครงการ  การพัฒนาศกัยภาพและพัฒนาแผนปฏบัิตกิารกจิกรรมนสิิต ประจ าปีงบประมาณ 2567  รหสัโครงการ   664101271                                                                                  

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...→.. ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

     ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

    .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

    .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  
SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (Reduce inequality within and among 

countries) 10.2)  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงได้ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรา  พงษ์นิล  โทร 0882518163 

6. หลักการและเหตุผล 

  ในปีการศึกษา 2565 ได้มีการสร้างและพัฒนาการด าเนินกิจกรรมนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนา

สังคม) ขึ้นมาในรูปของสโมสรนิสิตฯ และมีธรรมนูญสโมสรนิสิตฯ เป็นกติกาในการด าเนินกิจกรรมและการท างานร่วมกัน 

เพื่อเป็นสนามของการฝึกฝนความรู้และทักษะในการท างานร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยาในอีกทางหนึ่ง  การบริหารจัดการสโมสรนิสิตฯ จะต้องมีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสนองตอบ

ต่อการด าเนินการเพื่อประโยชน์่ของการบริหารจัดการในหลักสูตรท้ังต่อตัวคณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปี  ด้วยความส าคัญ

ดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในฐานะเป็นผู้น าท่ีด าเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตฯ และต้องมีการวาง

แผนการพัฒนากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขึ้นเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม) จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาแผนปฏิบัติการกิจกรรมนิสิต ประจ าปี

งบประมาณ 2567 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

13. เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น านสิิตท่ีเป็นสโมสรนสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

14. เพื่อสร้างและก าหนดกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ ในแผนปฏบัิตกิารประจ าปงีบประมาณ 2567 ของสโมสรนิสติฯ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ    2   คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายสนับสนุน    2    คน 

- นสิิต   16   คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร    -    คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .....-.........  บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ....0....   บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน สิงหาคม ปี 2566  

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

12. ผู้น านิสติมกีารพัฒนาศักยภาพในการท างานและการบริหารมากขึ้น 

13. มแีผนปฏิบัตกิารการด าเนนิกิจกรรมนสิิตของสโมสรนสิิตฯ ที่จะเตรียมรองรับการด าเนนิการในปีงบประมาณ 2567 

ตอ่ไป 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

        10 10   

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

          60  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

           10 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

           10 

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ  เด็กพัฒน์ประลองเชงิ รหัสโครงการ 664101247 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหวา่งประเทศ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน                                       โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

เป็นท่ีทราบกันดีว่า “ซอฟต์ พาวเวอร์” (Soft Power) คือการขยายอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงความคิด การท าให้

ผู้คนมีส่วนร่วม หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อ่ืน โดยไม่ได้ใช้อ านาจบังคับขู่เข็ญ (Hard Power) หรือบีบบังคับให้ผู้ใด

ต้องยอมปฏิบัติตาม โดยตัวกลางของ Soft Power ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น อาจใช้

วัฒนธรรม ค่านิยม หรือนโยบายก็ได้ ดังนั้น หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม จึงได้ริเร่ิมแนวคิดเรื่องการ

ประกวดผลงานของนิสิตในหลักสูตรฯ ท่ีสอดคล้องกับหลักการของ Soft Power ขึ้น ผ่านโครงการท่ีมีชื่อว่า “เด็กพัฒน์

ประลองเชิง” เพื่อให้นิสิตได้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ท่ีบอกกล่าวความเป็นสาขาวิชาพัฒนาสังคมให้ชุมชน 

สังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ ได้รับรู้ อันจะท าให้มีพื้นท่ีหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังในเชิงวิชาการ 

การวจิัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมตอ่ไป  

ตัวอยา่งประเภทผลงานท่ีเข้าข่าย Soft Power ในกิจกรรมเด็กพัฒนป์ระลองเชิง มลีักษณะทางทรัพยส์ินทางปัญญา 

ดังตอ่ไปนี ้

- การประดิษฐ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์/

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมท้ังกรรมวธีิในการผลิต การเก็บรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์/สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือท า

ให้เกิดผลิตภัณฑ/์สิ่งใหมท่ี่แตกต่างไปจากเดิม 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- การออกแบบ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ /สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

องคป์ระกอบของลวดลายหรือสขีองผลิตภัณฑ์/สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับการผลิตเชงิอุตสาหกรรม รวมท้ัง

หัตถกรรมได้ 

- งานวรรณกรรม อันได้แก่ งานเขียนต่าง ๆ ท่ีเขียนหรือประพันธ์ขึ้น เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย 

รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- งานนาฏกรรม ได้แก่ การออกแบบท่าเต้น ท่าร า รวมถึงการแสดงต่าง ๆ และละครใบ้ก็จัดเป็นงานนาฏกรรม

ประเภทหนึ่ง 

- งานศิลปกรรม ได้แก่ งานภาพเขียน ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานป้ัน งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ 

หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมติิ 

- งานดนตรีกรรม คือ งานออกแบบท านอง เนื้อร้อง 

- งานสิ่งบันทึกเสยีง ได้แก่ เทปหรือซีดีท่ีมีการบันทึกเสียงไว ้โดยไม่รวมถึงการบันทึกภาพยนต์ 

- งานโสตทัศนวัสดุ คือสิ่งส าหรับบันทึกเสียงหรือภาพ ท่ีเราสามารถน ามาเล่นซ้ าโดยใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถอ่าน

สิ่งงนัน้ได้ เช่น ซีด ีวีซีด ีเป็นต้น 

- งานภาพยนตร์ รวมท้ังเสียงประกอบของภาพยนตร์ 

- งานแพร่เสียงแพร่ภาพ คืองานเผยแพร่และกระจายเสียง เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ การ Live 

Streaming เป็นต้น 

- งานอื่นใด ในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนสิิตหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่ง

อนาคต ผ่านกิจกรรมการออกแบบ สรา้งสรรค์ และประกวดผลงาน Soft Power 

7.2 เพื่อสร้างพื้นท่ีหรือเวทีให้นิสิตได้น าผลงาน Soft Power ท่ีออกแบบและสร้างสรรค์โดยใชอ้งคค์วามรู้ต่าง ๆ มา

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

7.3 เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม (ระดับท้องถิ่น/ระดับสากล) และการอนุรักษ์ การสืบสาน หรือ

การต่อยอดความเป็นไทย ผ่านผลงาน Soft Power ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของหลักสูตรฯ ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ทางสังคม

เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       20      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน             คน 

- นสิิต        100     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 7,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
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หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (20 คน * 50 บาท * 1 มื้อ)  จ านวน   1,000 บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

  อื่นๆ เงินรางวัลผลงานนสิิต 4 ประเภท     

 รางวัลผลงานนสิิต อันดับท่ี 1   จ านวน  2,800 บาท 

 รางวัลผลงานนสิิต อันดับท่ี 2    จ านวน  2,000 บาท 

 รางวัลผลงานนสิิต อันดับท่ี 3    จ านวน  1,200 บาท 

        รวมทั้งสิ้น    7,000   บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต ผ่านกิจกรรมการออกแบบ สรา้งสรรค์ และประกวดผลงาน Soft Power 

11.2 เกิดพื้นท่ีหรือเวทีให้นิสิตได้น าผลงาน Soft Power ท่ีออกแบบและสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ มา

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

11.3 มกีารส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม (ระดับท้องถิ่น/ระดับสากล) และการอนุรักษ ์การสบืสาน หรือ

การต่อยอดความเป็นไทย ผ่านผลงาน Soft Power ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของหลักสูตรฯ ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ทางสังคม

เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้  

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการตพีมิพเ์พื่อส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ตามมาตรฐาน กพอ. กจิกรรมท่ี 1  รหัสโครงการ 664101247 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน นางสาวพรโอบอุม้ วงศ์วิลาศ โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

หนังสือและต ารา เป็นผลงานวิชาการท่ีมีความส าคัญประการหนึ่ง ท่ีต้องอาศัยท้ังความรู้ ทฤษฎี และหลักการทาง

วิชาการ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ตา่งๆ ท่ี

ได้รับ ซึ่งเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แกผู่้อ่านหรือผู้ศึกษา  

ดังนั้น โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.  กิจกรรมท่ี 1 นี้  

จึงถูกจัดท าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ อันสะท้อนถึง

สมรรถนะในการศึกษา ค้นควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจิัย การปฏบัิตจิรงิ และได้น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืพัฒนางานใน

หนา้ที ่กระท่ังเกิดผลดีตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา และเป็นประโยชนต์อ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.4 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ งานค้นคว้า งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ หรือ

งานวจิัย แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.6 เพื่อเพิ่มจ านวนหนังสือหรือต าราท่ีสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการหรือสายสนับสนุน       1      คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........10,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าจ้างเหมาตพีมิพ์หนังสือ/ต ารา (1 เล่ม * 10,000 บาท)  จ านวน  10,000  บาท 

        รวมทั้งสิ้น       10,000   บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการ

พัฒนางานวิชาการ งานค้นควา้ งานวเิคราะห์ งานสังเคราะห์ หรืองานวจิัย 

11.2 เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11.3 มีหนังสือหรือต าราท่ีสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  ( ผลงาน 1 รายการ) 
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1.ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการตพีมิพเ์พื่อส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมท่ี 2 รหัสโครงการ 664101247 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

หนังสือและต ารา เป็นผลงานวิชาการท่ีมีความส าคัญประการหนึ่ง ท่ีต้องอาศัยท้ังความรู้ ทฤษฎี และหลักการทาง

วิชาการ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ตา่งๆ ท่ี

ได้รับ ซึ่งเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แกผู่้อ่านหรือผู้ศึกษา  

ดังนั้น โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.  กิจกรรมท่ี 2 นี้  

จึงถูกจัดท าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ อันสะท้อนถึง

สมรรถนะในการศึกษา ค้นควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจิัย การปฏบัิตจิรงิ และได้น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืพัฒนางานใน

หนา้ที ่กระท่ังเกิดผลดีตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชนต์อ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.7 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ งานค้นคว้า งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ หรือ

งานวจิัย แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.8 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.9 เพื่อเพิ่มจ านวนหนังสือหรือต าราท่ีสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการหรือสายสนับสนุน       1      คน 

- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........10,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าจ้างเหมาตพีมิพ์หนังสือ/ต ารา (1 เล่ม * 10,000 บาท)  จ านวน  10,000  บาท 

        รวมทั้งสิ้น       10,000   บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม - มนีาคม พ.ศ. 2566 (โปรดระบเุดอืน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการ

พัฒนางานวิชาการ งานค้นควา้ งานวเิคราะห์ งานสังเคราะห์ หรืองานวจิัย 

11.5 เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11.6 มีหนังสือหรือต าราท่ีสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  ( ผลงาน 1 รายการ) 
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1.ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการตพีมิพเ์พื่อส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ. กิจกรรมท่ี 3 รหัสโครงการ 664101247 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

หนังสือและต ารา เป็นผลงานวิชาการท่ีมีความส าคัญประการหนึ่ง ท่ีต้องอาศัยท้ังความรู้ ทฤษฎี และหลักการทาง

วิชาการ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ตา่งๆ ท่ี

ได้รับ ซึ่งเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แกผู่้อ่านหรือผู้ศึกษา  

ดังนั้น โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมาตรฐาน กพอ.  กิจกรรมท่ี 3 นี้  

จึงถูกจัดท าขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ อันสะท้อนถึง

สมรรถนะในการศึกษา ค้นควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์ วจิัย การปฏบัิตจิรงิ และได้น าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรอืพัฒนางานใน

หนา้ที ่กระท่ังเกิดผลดีตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา และเป็นประโยชนต์อ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.10 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ งานค้นคว้า งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ หรือ

งานวจิัย แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.11 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.12 เพื่อเพิ่มจ านวนหนังสือหรือต าราท่ีสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการหรือสายสนับสนุน       1      คน 

- นสิิต             คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........10,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าจ้างเหมาตพีมิพ์หนังสือ/ต ารา (1 เล่ม * 10,000 บาท)  จ านวน  10,000  บาท 

        รวมทั้งสิ้น       10,000   บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน เมษายน - มถินุายน พ.ศ. 2566 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการ

พัฒนางานวิชาการ งานค้นควา้ งานวเิคราะห์ งานสังเคราะห์ หรืองานวจิัย 

11.8 เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11.9 มีหนังสือหรือต าราท่ีสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  ( ผลงาน 1 รายการ) 
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1.ชื่อโครงการ  ตดิตามความกา้วหนา้โครงการวิจัย  รหัสโครงการ 664104024 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์   

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1309    

5.2 ผู้ประสานงาน นางสาวพรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะมาอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีต้นน้ า อย่างไรก็ดี การสนับสนุนกลางน้ าเป็นสิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อให้นักวิจัย

สามารถเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายโครงการวจิัยของตนเอง 

ดังนั้น หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุน

รายได้คณะขึ้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยในช่วงกลางน้ า อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนและ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านวจิัยของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในท้ายท่ีสุด 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.13 เพื่อพัฒนาระบบตดิตามและสนับสนุนการด าเนนิโครงการวจิัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ 

7.14 เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนนิโครงการวจิัยของนักวิจัยทุนรายได้คณะ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       9      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน       2      คน 

- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 5,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนการตีพิมพ์ และค่าตอบแทน 

ผู้ทรงฯ อา่นหนังสอื) 

รวมท้ังสิ้น   30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .........1,000....... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ..........2,000..... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนผู้วิพากษ์โครงการวิจัย    จ านวน    ........2,000...... บาท 

        รวมทั้งสิ้น    5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2566 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ความส าเร็จของโครงการวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  
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1.ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการตพีมิพร์ะดับนานาชาต ิ

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เชื่อมโยง/บูรณาการวจิัยรัฐ-สังคมศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แกก่ลไกการด าเนนิงานและฟื้นฟูหุน้สว่นความร่วมมอืระดับโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน พรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ             โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

การตพีมิพบ์ทความทางวชิาการหรือการวจิัยถอืเป็นกลไกอันหนึ่งท่ีสง่เสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง

นักวจิัย นักวชิาการ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีนโยบายมุ่งส่งเสริมการวจิัยดา้นรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลงานวชิาการหรือผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปตพีมิพใ์นระดับชาติและนานาชาตไิด้  

ดังนั้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการตพีมิพ์

ระดับนานาชาติขึ้น เพื่อท่ีจะพัฒนาระบบพี่เลี้ยงการตีพิมพ์บทความ อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านการตีพิมพ์ให้กับ

นักวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ 

Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI), ERIC, MathSciNet, Pubmed, JSTOR, Project Muse 

หรือวารสารท่ีได้รับการตรวจสอบการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) และเป็นการเปิดพื้นท่ีใหมส่ าหรับการ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสื่อสารกันระหว่างนักวชิาการและผู้ท่ีมีความสนใจทางดา้นรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสง่เสริมความมั่นใจและพัฒนาศักยภาพดา้นการตพีมิพผ์ลงานวชิาการหรือผลงานวจิัย 

7.2 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้สูงขึ้น ของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.3 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสื่อสารกันระหว่างนักวชิาการและผู้ท่ีมีความสนใจงานวจิัยทางด้าน

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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7.4 เพื่อมุง่สู่การบรรลุเป้าหมายการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2566 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  15 คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน  10 คน 

- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 10,000...........บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ..........2,750........ บาท 

      ค่าอาหาร      จ านวน    ..........3,120........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร       จ านวน    ..........3,000....... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ...........630......... บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    ...........500......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น   10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ธันวาคม พ.ศ.2565 - เดอืน มกราคม พ.ศ.2566 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 มีระบบ/กลไกการขับเคลื่อนผลงานตพีมิพใ์นวารสารระดับนานาชาตขิองคณะ 

11.2 มีผลงานตพีมิพใ์นวารสารระดับนานาชาตขิองคณะตามค่าเป้าหมาย 

11.3 นักวิจัยมีความมั่นใจและพัฒนาศักยภาพผ่านความรู้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สื่อสารจากนักวชิาการและผู้

ท่ีมีความสนใจที่มคีวามรู้ความสามารถในด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ 
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12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 (ผลงาน 5 รายการ) 
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1.ชื่อโครงการ  พี่เลีย้งพัฒนาผลงานวชิาการ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ......  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาก าลังคนให้ถึงพร้อมความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของ  

รัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชนสังคมได้ 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เชื่อมโยง/บูรณาการวจิัยรัฐ-สังคมศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาพื้นท่ีแหง่การเรียนรู้ร่วมกันและขยายผลการบริการวิชาการเพื่อชุมชน หน่วยงาน สังคมและ

มวลชนเพิ่มขึ้น 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 สร้างสรรค์และพัฒนา กิจกรรมและอัตลักษณน์สิิต เพื่อสบืสานความเป็นไทย และส่งเสริมคุณค่าสู่

สากล 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน พรโอบอุม้ วงศว์ลิาศ                     โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะมาอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีต้นน้ า อย่างไรก็ดี การสนับสนุนกลางน้ าเป็นสิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีเพื่อให้นักวิจัย

สามารถเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายโครงการวจิัยของตนเอง 

ดังนั้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการ พี่เลี้ยงพัฒนา

ผลงานวิชาการขึ้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยในช่วงกลางน้ า  โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงส าหรับให้ค าแนะน า ปรึกษา หารือ และ

แลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ต่องานวิจัย อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนและบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาด้านวจิัยของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในท้ายท่ีสุด 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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7.15 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและให้ค าปรึกษาส าหรับนักวจิัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ 

7.16 เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนนิโครงการวจิัยของนักวิจัยทุนรายได้คณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       9      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน       2      คน 

- นสิิต             คน 

- พี่เลีย้งนักวิจัย       8     คน 

รวมทั้งสิ้น   19  คน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .............-............บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ความส าเร็จของโครงการวิจัยของนักวิจัยแต่ละคนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 



  

148 
 

 

1.ชื่อโครงการ เสวนาวจิัยด้านรัฐศาสตร์  รหัสโครงการ 664101237 กิจกรรมท่ี 1 การก าหนดหัวขอ้วจิัยทางรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   (√)  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ... √....  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ..........เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคณุภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต............ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูม ิ   โทร  1308   

6. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ไดร้ับการยอมรับในแวดวงวิชาการไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาวิทยาศาสตรห์รือแขนงวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีพืน้ฐานการหาความรู้แบบวิทยาศาสตรส์่งผลส าคัญต่อองค์
ความรู้ที่มนุษยส์ั่งสมมา ซึ่งถูกน ามาต่อยอดอย่างกว้างขวางตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมาจนเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และสังคมมนุษย์อย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้มาก่อน ในทางสังคมศาสตร์ แม้จะมคีวามพยายามในการน าเอาวิธีการวิทยาศาสตร์
มาหาความรู้ แต่เนื่องจากเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตามบริบทตลอดเวลา ท าให้การ
แสวงหาระเบียบวิธีวิจัย มีความหลากหลายและพัฒนาไปในหลายแนวทางในปัจจุบัน จากลักษณะดังกล่าว ผู้ที่เริม่ท าหรือยังขาด
ประสบการณ์การวิจัยในทางสังคมศาสตร์(และรัฐศาสตร์)อาจจะไม่สามารถท าการวจิัยได้อย่างเป็นระบบหรือได้งานวิจยัที่มี
คุณภาพได้ตั้งแต่เริม่แรก 

  จากการที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาระเบียบวิจยั(ท้ังในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่) ทางหลักสูตรคาดหวังให้นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเรยีนในห้องเรยีนมาท าการวิจยัของตัวเองได้ นอกจากน้ี หลักสตูรยังต้องการกระตุน้และเปดิมุมมองด้านการ
วิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกด้วย    

 ด้วยเหตผุลดังกล่าว หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑติจึงก าหนดโครงการเสวนาวิจัยขึ้น โดยมีแนวการด าเนินโครงการ 
คือ การเชิญนักวิจัยผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมาเป็นวิทยากรเพื่อถา่ยทอดประสบการณ์และ
ข้อคิดที่ได้จากการท างานวิจัยท่ีน่าสนใจ รวมถึง เปิดโอกาสให้นิสติและคณาจารย์ผูร้่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนซักถามเพื่อให้ได้
ข้อมูล เทคนิคว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย และแง่คิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การท าวิจัยของตัวเองในอนาคตต่อไป โดยจะแบ่งการ
ด าเนินโครงการเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย ไล่เรียงไปตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ กิจกรรมที่ 1 การก าหนดหัวขอ้วิจัย, 
กิจกรรมที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและเก็บขอ้มูล และกิจกรรมที่ 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงาน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    7.1 เพื่อเชญินักวิจัยท่ีมีประสบการณ์และความรูค้วามสามารถมาเป็นวทิยากรให้ความรู้และรว่มแลกเปลี่ยนความรู้และ

มุมมองการวจิัยในดา้นตา่ง ๆ โดยกจิกรรมท่ี 1 เนน้การก าหนดหัวขอ้วิจัย 

    7.2 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตรเปิดมุมมองและหาประเด็นจากปรากฏการณท์างสังคมท่ีได้สกัดมา

จากการเสวนา 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       2     คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน     2     คน 

- นสิิต       30    คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........7,000.............  บาท  รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........2,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........1,000........ บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    .......1,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .......3,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ............7,000................   บาท (.......เจ็ดพัน..................บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ........มถิุนายน........... ปี .....2566....... (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 ได้ส่งเสริมคณาจารย์ของสาขาวชิารัฐศาสตร์ให้มโีอกาสแลกเปลี่ยนในทางวิชาการกับวิทยากรผู้มีความรู้

ความสามารถในหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืก 

11.2 ได้กระตุ้นให้นิสติสาขาวิชารัฐศาสตร์คดิเชงิวพิากษแ์ละสานต่อความสามารถในทางวชิาการ 

      11.3 เป็นประโยชนใ์นการขยายความเข้าใจหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืกของบุคคลที่เข้าร่วมการเสวนา 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ เสวนาวิจัยดา้นรัฐศาสตร์  รหัสโครงการ 664101237  กิจกรรมท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมและเก็บขอ้มูลการ

วจิัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   (√)  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ...√....  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .......เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคณุภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต............... 
5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูม ิ   โทร  1308   

6. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ไดร้ับการยอมรับในแวดวงวิชาการไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาวิทยาศาสตรห์รือแขนงวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีพืน้ฐานการหาความรู้แบบวิทยาศาสตรส์่งผลส าคัญต่อองค์
ความรู้ที่มนุษยส์ั่งสมมา ซึ่งถูกน ามาต่อยอดอย่างกว้างขวางตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมาจนเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และสังคมมนุษย์อย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้มาก่อน ในทางสังคมศาสตร์ แม้จะมคีวามพยายามในการน าเอาวิธีการวิทยาศาสตร์
มาหาความรู้ แต่เนื่องจากเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตามบริบทตลอดเวลา ท าให้การ
แสวงหาระเบียบวิธีวิจัย มีความหลากหลายและพัฒนาไปในหลายแนวทางในปัจจุบัน จากลักษณะดังกล่าว ผู้ที่เริ่มท าหรือยังขาด
ประสบการณ์การวิจัยในทางสังคมศาสตร์(และรัฐศาสตร์)อาจจะไม่สามารถท าการวจิัยได้อย่างเป็นระบบหรือได้งานวิจยัที่มี
คุณภาพได้ตั้งแต่เริม่แรก 

  จากการที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาระเบียบวิจยั(ท้ังในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่) ทางหลักสูตรคาดหวังให้นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเรยีนในห้องเรยีนมาท าการวิจยัของตัวเองได้ นอกจากน้ี หลักสตูรยังต้องการกระตุน้และเปดิมุมมองด้านการ
วิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกด้วย    

 ด้วยเหตผุลดังกล่าว หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑติจึงก าหนดโครงการเสวนาวิจัยขึ้น โดยมีแนวการด าเนินโครงการ 
คือ การเชิญนักวิจัยผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมาเป็นวิทยากรเพื่อถา่ยทอดประสบการณ์และ
ข้อคิดที่ได้จากการท างานวิจัยท่ีน่าสนใจ รวมถึง เปิดโอกาสให้นิสติและคณาจารย์ผูร้่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนซักถามเพื่อให้ได้
ข้อมูล เทคนิคว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย และแง่คิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การท าวิจัยของตัวเองในอนาคตต่อไป โดยจะแบ่งการ
ด าเนินโครงการเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย ไล่เรียงไปตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ กิจกรรมที่ 1 การก าหนดหัวขอ้วิจัย, 
กิจกรรมที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและเก็บขอ้มูล และกิจกรรมที่ 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงาน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    7.1 เพื่อเชญินักวิจัยท่ีมีประสบการณ์และความรูค้วามสามารถมาเป็นวทิยากรให้ความรู้และรว่มแลกเปลี่ยนความรู้และ

มุมมองการวจิัยในดา้นตา่ง ๆ โดยในกิจกรรมท่ี 2 เนน้การทบทวนวรรณกรรมและเก็บขอ้มูล 

    7.2 เพื่อให้นิสติและบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตรเปิดมุมมองและหาประเด็นจากปรากฏการณท์างสังคมท่ีได้สกัดมา

จากการเสวนา 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       2     คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน     2     คน 

- นสิิต       30    คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........7,000.............  บาท รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........2,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........1,000........ บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    .......1,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .......3,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ............7,000................   บาท (.......เจ็ดพัน..................บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ........กรกฎาคม........... ป ี.....2566....... (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.2 ได้ส่งเสริมคณาจารย์ของสาขาวชิารัฐศาสตร์ให้มโีอกาสแลกเปลี่ยนในทางวิชาการกับวิทยากรผู้มีความรู้

ความสามารถในหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืก 

11.2 ได้กระตุ้นให้นิสติสาขาวิชารัฐศาสตร์คดิเชงิวพิากษแ์ละสานต่อความสามารถในทางวชิาการ 

      11.3 เป็นประโยชนใ์นการขยายความเข้าใจหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืกของบุคคลที่เข้าร่วมการเสวนา 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ เสวนาวิจัยดา้นรัฐศาสตร์  รหัสโครงการ 664101237   กจิกรรมท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงาน
การวจิัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   (√)  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ...√....  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .......เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคณุภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต............... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    นายอนุรัตน์  ฝันถึงภูม ิ   โทร  1308   

6. หลักการและเหตุผล 

การวิจัยถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ไดร้ับการยอมรับในแวดวงวิชาการไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาวิทยาศาสตรห์รือแขนงวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาโดยมีพืน้ฐานการหาความรู้แบบวิทยาศาสตรส์่งผลส าคัญต่อองค์
ความรู้ที่มนุษยส์ั่งสมมา ซึ่งถูกน ามาต่อยอดอย่างกว้างขวางตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมาจนเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และสังคมมนุษย์อย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้มาก่อน ในทางสังคมศาสตร์ แม้จะมคีวามพยายามในการน าเอาวิธีการวิทยาศาสตร์
มาหาความรู้ แต่เนื่องจากเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตามบริบทตลอดเวลา ท าให้การ
แสวงหาระเบียบวิธีวิจัย มีความหลากหลายและพัฒนาไปในหลายแนวทางในปัจจุบัน จากลักษณะดังกล่าว ผู้ที่เริ่มท าหรือยังขาด
ประสบการณ์การวิจัยในทางสังคมศาสตร์(และรัฐศาสตร์)อาจจะไม่สามารถท าการวจิัยได้อย่างเป็นระบบหรือได้งานวิจยัที่มี
คุณภาพได้ตั้งแต่เริม่แรก 

  จากการที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาระเบียบวิจยั(ท้ังในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่) ทางหลักสูตรคาดหวังให้นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเรยีนในห้องเรยีนมาท าการวิจยัของตัวเองได้ นอกจากน้ี หลักสตูรยังต้องการกระตุน้และเปดิมุมมองด้านการ
วิจัยให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกด้วย    

 ด้วยเหตผุลดังกล่าว หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑติจึงก าหนดโครงการเสวนาวิจัยขึ้น โดยมีแนวการด าเนินโครงการ 
คือ การเชิญนักวิจัยผู้มีความรู้ความสามารถทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัมาเป็นวิทยากรเพื่อถา่ยทอดประสบการณ์และ
ข้อคิดที่ได้จากการท างานวิจัยท่ีน่าสนใจ รวมถึง เปิดโอกาสให้นิสติและคณาจารย์ผูร้่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนซักถามเพื่อให้ได้
ข้อมูล เทคนิคว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัย และแง่คิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การท าวิจัยของตัวเองในอนาคตต่อไป โดยจะแบ่งการ
ด าเนินโครงการเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย ไล่เรียงไปตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัย กล่าวคือ กิจกรรมที่ 1 การก าหนดหัวขอ้วิจัย, 
กิจกรรมที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและเก็บขอ้มูล และกิจกรรมที่ 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงาน 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    7.1 เพื่อเชญินักวิจัยท่ีมีประสบการณ์และความรูค้วามสามารถมาเป็นวทิยากรให้ความรู้และรว่มแลกเปลี่ยนความรู้และ

มุมมองการวจิัยในดา้นตา่ง ๆ โดยในกิจกรรมท่ี 3 เน้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงาน 

    7.2 เพื่อให้นิสติและบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตรเปิดมุมมองและหาประเด็นจากปรากฏการณท์างสังคมท่ีได้สกัดมา

จากการเสวนา 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ที่มีกิจกรรมย่อย 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       2     คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน     2     คน 

- นสิิต       30    คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........6,000.............  บาท  รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........2,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........1,000........ บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    .......1,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .......2,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ............6,000................   บาท (.......หกพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ........สิงหาคม........... ปี .....2566....... (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.3 ได้ส่งเสริมคณาจารย์ของสาขาวชิารัฐศาสตร์ให้มโีอกาสแลกเปลี่ยนในทางวิชาการกับวิทยากรผู้มีความรู้

ความสามารถในหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืก 

11.2 ได้กระตุ้นให้นิสติสาขาวิชารัฐศาสตร์คดิเชงิวพิากษแ์ละสานต่อความสามารถในทางวชิาการ 

      11.3 เป็นประโยชนใ์นการขยายความเข้าใจหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลอืกของบุคคลที่เข้าร่วมการเสวนา 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวชิาการบัณฑิตศกึษา ครัง้ท่ี 9  รหัสโครงการ 664101254    

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .. √....  ยุทธศาสตรท์ี่  1 การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ....√.. ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  การสร้างงานวิจัยและนวตักรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........ 4 สง่เสรมิโอกาสในการเรียนรู้....... 

   9 สง่เสรมิอุตสาหกรรมที่ยัง่ยนืและนวตักรรม 

17 สรา้งความรว่มมอืระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื.... 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต        

6. หลักการและเหตุผล 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ) ก าหนดให้นิสิตต้องผ่านการน าเสนอ

ผลงานบทความหรือการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ เพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการเพื่อส าเร็จ

การศึกษา  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจึงไดจ้ัดใหม้ีโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นสิต รปม ได้น าเสนอบทความ

จากการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 5 บท  ตามเงื่อนไขส าคัญในการส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อจดัเวทีให้นิสติ รปม น าเสนอบทความจากการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ตามเงือ่นไขส าคัญในการส าเร็จ

การศึกษา 

 2. เพื่อกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของนสิติหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (สาขา

นโยบายสาธารณะ)  

8. กลุ่มเปา้หมาย 

- บุคลากรสายวิชาการ      7    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1   คน 

- นิสิต 20 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 

 



  

155 
 

- ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสตูร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ....... 33,500.......  บาท 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ย 

หมวดคา่ตอบแทน  

  √          คา่ตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .........33,500....บาท 

        รวมทั้งสิ้น  33,500    บาท  (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดือน เมษายน ปี พ.ศ 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 

1. นสิิตได้น าเสนอบทความการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นไปตามกระบวนการศกึษา 

2. นสิิตได้ประสบการณ์การน าเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมสาธารณะ 

3.   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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 าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงโครงการ (A) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 90 
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1.ชื่อโครงการ  สัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ......  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาก าลังคนใหถ้ึงพร้อมความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของรัฐ-

พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชนสังคมได้ 

  ......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 เชื่อมโยง/บูรณาการวจิัยรัฐ-สังคมศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาพื้นท่ีแหง่การเรียนรู้ร่วมกันและขยายผลการบริการวิชาการเพื่อชุมชน หน่วยงาน สังคมและ

มวลชนเพิ่มขึ้น 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 สร้างสรรค์และพัฒนา กิจกรรมและอัตลักษณน์สิิต เพื่อสบืสานความเป็นไทย และส่งเสริมคุณค่าสู่

สากล 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 

4. เป้าหมาย SDG 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน มณมรกต บัวแดง              โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและความสนใจทาง

วชิาการและการวจิัยท่ีหลากหลาย ประกอบกับบริบทของการวจิัยในปัจจุบันท่ีเน้นการร่วมมอืกันในการศกึษาค้นควา้ เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือโจทย์วิจัยต่อไปได้ 

ดังนั้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ท้ังภายในและภายนอกคณะ จึงได้จัดท าโครงการ

สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้น โดยมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเอื้อต่อ

การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะฯ ตอ่ไป 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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7.17 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างบุคลากร 

นสิิต และผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

7.18 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีพัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของ

บุคลากร นิสติ และผู้ท่ีสนใจทั่วไปสู่สาธารณะ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  25 คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน  10 คน 

- นสิิต      150  คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 27,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (185 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)   จ านวน    ......... 11,100..... บาท 

      ค่าอาหาร (185 คน x 70 บาท x 1 มื้อ)       จ านวน    ........ 12,950..... บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าเบ้ียเลี้ยง      จ านวน    ........................ บาท 

    เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ    จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าน้ ามันเชื่อเพลิง      จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าลงทะเบียน      จ านวน    ........................ บาท 

  อื่น .ๆ.....................      จ านวน    ........................ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน จาก 4 หลักสูตร สัมมนาคนละ 1 ชั่วโมง)   จ านวน    ........2,000...... บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ    จ านวน    ........................ บาท 

  อื่นๆ .....................      จ านวน    ........................ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .........950........... บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    ........................ บาท 
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    ค่าเช่าห้องประชุม      จ านวน    ........................ บาท 

   ของแจกในโครงการ     จ านวน    ........................ บาท 

    ค่าจ้างเหมา.................     จ านวน    ........................ บาท 

  อื่น .ๆ.....................      จ านวน    ........................ บาท 

        รวมทั้งสิ้น    27,000   บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

เกิดพื้นท่ีและกระบวนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างบุคลากร นิสติ และผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.โครงการ  สุมไฟความคิด สมุลิขติ งานวิชาการ รหัสโครงการ   664101238                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

    

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   วรีะ เลิศสมพร, ทวปี มหาสิงห ์                      โทร  1315    

6. หลักการและเหตุผล 

 การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหนึ่งของอาจารย์หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต..ดังนั้นเพื่อส่งเสรมิให้คณาจารย์ไดบ้รรลุพันธกิจดังกลา่ว
จึงควรมีการสนับสนุนในรูปแบบของการตีพิมพ์และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

15. ..เพื่อตีพิมพผ์ลงานวชิาการของคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเพื่อเผยแพร่ในส่วนของการบริการวิชาการ 

16. ..เพื่อจัดกิจกรรมและจัดหาสิ่งตีพมิพใ์นการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการของอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

...................................................................................................................................... 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ    11          คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......20,000...................  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......2000....... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .......3000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าจ้างเหมา....ตพีิมพ.์............   จ านวน    ....10000....................บาท  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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  อื่น .ๆจัดซื้อหนังสือหรือวารสาร.....................  จ านวน    ........5000................บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ........20000........................   บาท (........สองหมื่นบาท...............บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .......มกราคม................. ป ี....2566............ (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

14. ......มีผลงานตีพิมพ์จากคณาจารยห์ลักสตูรรัฐศาสตร์บัณฑิตอย่างน้อย 1 ผลงาน.................................. 

15. ......คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมการผลิตผลงานวชิาการอย่างนอ้ย 50 %.................................... 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ รปม.สู่ชุมชน รหัสโครงการ 664101255 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. ....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG   4 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร              โทร  1310  

6. หลักการและเหตุผล 

 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิผลในกระบวนการการเรียนรู้ของ
นิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรได้ ดังนี้แล้ว การสานสัมพันธ์น้องพี่ รปม. จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร การจัดการ และการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร (Expected Learning Outcome) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    7.1 สานสัมพันธ์ระหว่างศิษยปั์จจุบัน ศษิยเ์ก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี รปม. 

    7.2 พัฒนาคณุภาพชีวิตนสิิตให้อยูแ่ละเรียนอยา่งมีความสุข 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

   - คณาจารย์ในหลักสูตร จ านวน 10 คน 

   - บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าหนา้ที่ประจ าหลักสูตร 2 คน  

   - ศษิยปั์จจุบันและศิษยเ์ก่า  30  คน  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......3,300.......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........3,300............ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .......3,300....   บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  กุมภาพันธ์ 2566 (หรือชว่งรับปริญญาของมหาวิทยาลัย) 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

     11.1 ความสัมพันธ์น้องพี่ รปม.               

     11.2 เกิดเครอืขา่ยความร่วมมอืในอนาคต 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการคา่ยอาสาพัฒน์นวัตกรรมสูชุ่มชน  รหัสโครงการ 664101245 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

(SDG3, 4, 10, 11, 17) 

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหวา่งประเทศ 

เป้าหมายท่ี 11: ท าให้เมอืงและการตัง้ถิ่นฐานของมนุษยม์คีวาม ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยนื 

เป้าหมายท่ี 17: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลติ ท่ีย่ังยนื 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ 

รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล  

ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ 

คณะกรรมการนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)  

โทร  06-55262692    

5.2 ผู้ประสานงาน อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ 

รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล  

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 

คณะกรรมการนิสติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต(พัฒนาสังคม)  

โทร  06-55262692    

 

6. หลักการและเหตุผล 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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บนความมุ่งมั่นของหลักสูตรหลักสูตรศิลปะศาสตร์(พัฒนาสังคม)ท่ีประสงค์ผลิตอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตรให้

เป็น “บัณฑิตความพร้อมใช ้เท่าเทียม เท่าทัน สร้างสรรค์ปัญญา”  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตจึงเนน้การสร้างบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความสามารถ ในการบูรณาการการเรียนการสอนสูก่ารปฏิบัติ ท่ีควบคู่บูรณาการกับพันธกิจด้านบริการวิชาการ ใน

การ ให้บริการวิชาการ นวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสังคม แก่ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และสังคม 

ดังนัน้ เพื่อพันธกิจของหลักสูตรฯเป็นจริงและบรรลุเป้าประสงค์การผลิตบัณฑิต ปีงบประมาณ 2566 ทีมคณาจารย์

หลักสูตรฯและคณะกรรมการนิสติหลักสูตรฯจึงได้ร่วมกันจัด “โครงการค่ายอาสาพัฒนน์วัตกรรมสูชุ่มชน” นี้ขึ้นมา ในการบูร

ณาความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรฯให้เพื่อนนิสิตน าความรู้ในชั้นเรียนประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานทางด้านบริการวิชาการ

ให้แก่ชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ผ่านค่ายอาสาพัฒนา ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนาสังคม 

ตัง้แตก่ระบวนการ การศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน วางแผนกิจกรรม ลงมอืปฏบัิต ิและสรุป

ประเมิณผล อยา่งมีสว่นร่วมกับชุมชนทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการของการด าเนนิงานดา้นพัฒนาสังคม   

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อบูรณาความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรฯให้นิสิตน าความรู้ในชั้นเรียนประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานทางด้าน

บริการวิชาการให้แกชุ่มชน 

7.2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เชงิรุก(Active Learning)ให้นิสติฝึกปฏบัิตกิารด าเนนิงานพัฒนาสังคม)ผ่านการจัด

ค่ายอาสาพัฒนา  

7.3 เพื่อบริการวชิาการดา้นการพัฒนาสังคมให้แก่ชุมชน  

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       9      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน        2     คน 

- นสิิต        70     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       1      ชุมชน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 10,000...............บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหาร        จ านวน     3,000 บาท 

 อื่นๆ........ค่าบ ารุงสถานท่ี..............    จ านวน        500 บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน     5,000 บาท 
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   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน     1,500 บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น    10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2566 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

7.1 นิสิตมีความความรู้จากจากการบณูณาการรายวิชาในหลักสูตรฯมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานทางด้าน

บริการวิชาการให้แกชุ่มชน 

7.2 หลักสูตรฯสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนา

สังคม)ผ่านการจัดค่ายอาสาพัฒนา  

7.3 ชุมชนได้รับบริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม  

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  
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1.ชื่อโครงการ  ..........คุรบูุชา ไหวส้าอาจารย์...........................................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

... ....ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ..........4............ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ดร.ณวญิ  เสริฐผล      โทร 1324 

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ   โทร  1319 

6. หลักการและเหต 

ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมปัิญญาของบรรพชนท่ีสบืทอด สบืตอ่มาอย่างยาวนาน 

ผ่านกาลเวลา อันเป็นสิ่งแสดงถงึเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องผู้คนในชนชาติน้ันๆสืบมา เช่นเดียวกับประเพณี ศลิปะ

และวัฒนธรรมลา้นนาท่ี ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนา แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แปรผันมากวา่ 700 ป ีแต่สิ่งเหลา่นีก้็

ยังคงอยูแ่ละถูกท้าทายดว้ยวัฒนธรรมตา่งถิ่นผ่านความทันสมัยของเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบัน ทีก่ าลังท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหมห่ันเหและสนใจกับความทันสมัยของเทคโนโลย ีผนวกกับวัฒนธรรม แบบตะวันตก จนอาจหลงลมืไป

วา่ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นลา้นนา(เมอืงพะเยา)น้ันเป็นอยา่งไร          

ด้วยเหตุนีค้ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการน้ี ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุน้ให้นสิิตได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษส์บืทอดความรู้ ความเข้าใจท้ังทางด้านประวัตศิาสตร์ กิจกรรมทางประเพณี 

ศลิปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเมืองพะเยา และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพื่อสบืสานและเผยแพร่ประเพณวีัฒนธรรมลา้นนา        

2 เพื่อสง่เสริมให้นิสติมจีิตสาธารณะตอ่ชุมชนผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา   

3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต     

4 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่าความ

หลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ 10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน 

- นสิิต   30 คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......5,000..................  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........3,000........... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ........1,000............ บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    ........1,000........... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ............5,000....................   บาท (............ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ........เมษายน -กรกฎาคม................ ปี .......2566....... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1 เพื่อสบืสานและเผยแพร่ประเพณวีัฒนธรรมลา้นนา        

2 เพื่อสง่เสริมให้นิสติมจีิตสาธารณะตอ่ชุมชนผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา   

3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต     

4 เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่าความ

หลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  ..............ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แห่ผ้าห่มพระธาตุ)...................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ..... ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .........4 , 17............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณวญิ เสริฐผล   โทร  1324  

2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ               โทร  1319 

6. หลักการและเหตุผล 

 ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมปัิญญาของบรรพชนท่ีสบืทอด สบืตอ่มาอย่าง

ยาวนาน ผ่านกาลเวลา อันเป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องผู้คนในชนชาติน้ันๆสืบมา เช่นเดียวกับประเพณี 

ศลิปะและวัฒนธรรมลา้นนาท่ี ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนา แมก้าลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แปรผนัมากว่า 700 ป ีแต่สิ่ง

เหลา่นีก้็ยังคงอยู่และถูกท้าทายด้วยวัฒนธรรมตา่งถิ่นผ่านความทันสมัยของเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบัน ที่ก าลังท าให้เด็ก

และเยาวชนคนรุ่นใหมห่ันเหและสนใจกับความทันสมัยของเทคโนโลย ีผนวกกับวัฒนธรรม แบบตะวันตก จนอาจหลงลมื

ไปวา่ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นลา้นนา(เมอืงพะเยา)นัน้เป็นอย่างไร          

ด้วยเหตุนีเ้พื่อเป็นการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้บรรจุโครงการนี้ ขึน้มา

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุน้ให้นสิิตได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษส์บืทอดความรู้ ความเข้าใจทัง้

ทางด้านประวัตศิาสตร์ กิจกรรมทางประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเมืองพะเยา และเพื่อให้สอดคล้อง

ตามเกณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพื่อสบืสานและเผยแพร่ประเพณวีัฒนธรรมลา้นนา        

2 เพื่อสง่เสริมให้นิสติมจีิตสาธารณะตอ่ชุมชนผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวันส าคัญทางพุทธศาสนา  

3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

4 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่าความ

หลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       10       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      12      คน 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- นสิิต      100       คน 

- ประชาชนท่ัวไป      20       คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..........30,000...............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ..........16,000........บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ........9,000........ บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    .........5,000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .............30,000...................   บาท (..........สามหมื่น...............บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........มนีาคม.............. ปี .......2566......... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

 2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  ...........ท าบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์...............................................................................                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circ ular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ......... 4 ............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  ดร.ณวญิ เสริฐผล      โทร 1324 

5.2 ผู้ประสานงาน  วา่ที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ   โทร  1319  

6. หลักการและเหตุผล 

ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรม ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมปัิญญาของบรรพชนท่ีสบืทอด สบืตอ่มาอย่างยาวนาน 

ผ่านกาลเวลา อันเป็นสิ่งแสดงถงึเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องผู้คนในชนชาติน้ันๆสืบมา เช่นเดียวกับประเพณี ศลิปะ

และวัฒนธรรมลา้นนาท่ี ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนา แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่าน แปรผันมากวา่ 700 ป ีแต่สิ่งเหลา่นีก้็

ยังคงอยูแ่ละถูกท้าทายดว้ยวัฒนธรรมตา่งถิ่นผ่านความทันสมัยของเทคโนโลยใีนยุคปัจจุบัน ทีก่ าลังท าให้เด็กและ

เยาวชนคนรุ่นใหมห่ันเหและสนใจกับความทันสมัยของเทคโนโลย ีผนวกกับวัฒนธรรม แบบตะวันตก จนอาจหลงลมืไป

วา่ประเพณี ศลิปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นลา้นนา(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 มคีวามเข้าใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ   5  คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   12   คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร             คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...........5,000..............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .........3,000..........บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ......1,000............. บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    .....1,000............. บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .............5,000...................   บาท (...........ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........มกราคม ...... ปี ......2566.......... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสุนทรียภาพทางศลิปวัฒนธรรมให้แก่นสิิต    

2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นิสติและบุคลากรในคณะให้มีโลกทัศนก์ว้างไกล มคีวามเขา้ใจและเห็นคุณค่า

ความหลากหลายทางศลิปวัฒนธรรม 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  SPSS Alumni                                             

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 

      ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .....ข้อ 4......... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.สุนทร สุขสราญจิต     โทร  086-906-9075 

        คณะกรรมการชมรมวชิาชีพ    

5.2 ผู้ประสานงาน  ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าตะ๊ใจ  โทร 1319  

6. หลักการและเหตุผล 

 นอกจากการสร้างคลังข้อมูลศษิยเ์ก่าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีการจัดท าในปีงบประมาณก่อนๆ แลว้ 

ในปีงบประมาณนี้ จะมกีารเชื่อมศิษย์เก่า ศษิยปั์จจุบัน อาชีพของศิษย์เก่า และอาชีพท่ีต้องการท าของศิษย์ปัจจุบันให้ใกล้ชิด

ขึ้น ผ่านการจัดตั้งชมรมวิชาชีพท่ีนิสิตสนใจแล้วเชิญศิษย์เก่าท่ีประกอบอาชีพน้ันๆ มาเป็นท่ีปรึกษาอย่างเป็นทางการ โดยใน

แต่ละชมรมจะมีการปูพื้นฐานองค์ความรู้ และเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพนั้นๆ นับตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 กระท่ังทดลองสอบข้อสอบเก่า

เพื่อให้รู้จักระดับองคค์วามรู้ของตนเองและมีความมั่นใจยิ่งขึน้ในการสอบในวันขา้งหนา้ ท้ังน้ี หากโครงการนี้มีความตอ่เนื่อง

ไปตลอด ศิษย์ปัจจุบันท่ีจบไปแล้วและได้ประกอบอาชพีนัน้ๆ ก็จะกลายเป็นผู้รู้และเป็นท่ีปรึกษาตอ่ไป ส่วนอัตราส่วนร้อยละ

ของการได้งานตามท่ีเตรียมพร้อมมาก็จะกลายเป็นขอ้มูลเชงิสถิติให้ปรับปรุงการด าเนนิงานของชมรมตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสร้างและตอ่ยอดฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าให้มีความเป็นปัจจุบันย่ิงขึ้น 

7.2 เพื่อจัดตัง้ชมรมวชิาชีพตามท่ีนิสติสนใจ 

7.3 เพื่อเชื่อมประสานศษิย์เก่าและศษิยปั์จจุบันผ่านอาชีพท่ีมีความสนใจร่วมกัน 

7.4 เพื่อปูพื้นฐานความรู้และทดลองสอบข้อสอบเก่า 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      1        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- นสิิต      100       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      100       คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......15,000......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

     ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .....2,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .....2,000........ บาท 

     ค่าท่ีพัก       จ านวน    ....3,000......... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

     ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .....4,000…..... บาท 

     ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    .....3,000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .....1,000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .....15,000........  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....ส.ค..... ป ี......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 11.1 ฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าให้มีความเป็นปัจจุบันย่ิงขึ้น 

 11.2 เกิดชมรมวชิาชีพตามท่ีนิสติสนใจ 

 11.3 ศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจุบันมกีารเชื่อมประสานกันผ่านอาชพีท่ีสนใจรว่มกัน 

 11.4 ศษิยปั์จจุบันมอีงคค์วามรู้เร่ืองอาชพี และมีความมั่นใจในการสอบ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 
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1.ชื่อโครงการ  ..........ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ.............................................................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .........4............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณวญิ  เสริฐผล      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 เพื่อสง่เสริมอัตลักษณบั์ณฑิต สุขภาพ บุคลิกภาพ สุนทรียภาพ                                    

3 เพื่อสง่เสริมและสานสัมพันธ์ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายนอกและมหาวทิยาลัยพะเยา 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       5       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      5      คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- นสิิต    100         คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......15,000.......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย �� 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........4,500........... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

  อื่น .ๆ.....6,500................    จ านวน    ...........7,500....... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .........3,000.......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .............15,000...................   บาท (............หมื่นห้าพัน............บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ......เมษายน – มถิุนายน................ ป ี......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1 สามารถสง่เสริมการมสีุขภาพพลานามัยท่ีได้จากการออกก าลังกายและเล่นกีฬาได ้

2. สามารถสร้างความสามัคคี ความเป็นน าหนึ่งใจเดยีวกันระหวา่งคณาจารย์เจ้าหนา้ที่และนสิิต 

3 สามารถฝึกฝนทักษะการท างานร่วมกันของนสิิตในการเตรียมกิจกรรม 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

  

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  ......น้องยินดีพี่รับปริญญา.......................................................................................................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 
 SDG 4 – การศึกษาที่มคีุณภาพ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา                    โทร  1311    

5.3 ผู้ประสานงาน หัวหน้าส านกังาน และหัวหนา้ส่วนงาน 

6. หลักการและเหตุผล 

   ในแต่ละปีการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมไม่ต่ ากว่าสามร้อยคน                     

และมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรขึน้เป็นประจ าทุกๆ ปี นัน้ 

           ดังนัน้ เพื่อให้นสิิตปัจจุบันได้มสี่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการน้องยินดีพี่รับปริญญา เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                 

สู่สายตาผู้เข้าร่วมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร และเพื่อเป็นสร้างเครอืขา่ยศิษย์เก่า การสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่ให้คงต่อไป 

จากรุน่สูรุ่่น เป็นการให้ความส าคัญกับการศึกษาที่มคีุณภาพ อันจะส่งผลตอ่การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคมตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้นิสติปัจจุบันมสี่วนร่วมในการแสดงความยนิดกีับรุ่นพี่บัณฑิตท่ีจบการศึกษา  

2. เพือ่สร้างอัตลักษณข์องบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. เพื่อสานสัมพันธ์สายใยน้องพีค่ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. เพื่อสร้างเครอืขา่ยศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 30   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

- นสิิตปัจจุบัน  จ านวน 50  คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 300   คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ..100,000.......................  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .....10,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .....60,000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .....15,000....... บาท 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     จ านวน    .....10,000....... บาท 

ค่าเวชภัณฑ์      จ านวน    .....5,000....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ......100,000..........................   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กุมภาพันธ์ ปี 2566 (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. นิสติปัจจุบันมสี่วนร่วมในการแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตท่ีจบการศึกษา  

2. ไดส้ร้างอัตลักษณข์องบัณฑติคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. เกิดสานสัมพันธ์สายใยน้องพีค่ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. เกิดเครอืขา่ยศิษยเ์ก่าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

  50 50         

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

    100        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

     100       

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

      100      

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ80 (ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม)
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1.ชื่อโครงการ  .....โครงการ VOICE: เสียงสะทอ้นจากตัวแทนนสิิตรัฐ-พัฒน์.......................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .......4............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณวญิ  เสริฐผล     โทร 1324    

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 ท่ีคณะจัดให้บริการแก่นสิิต  

3.     เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหารว่มกัน เชน่ การเรียนการสอน อาคารสถานท่ี หรือพื้นท่ีกิจกรรม เป็นต้น   

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       10       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      5      คน 

- นสิิต      50       คน 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ............5,000.............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ........... 3,000...... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ...........2,000......... บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น       ......5,000..........   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ..........พ.ย.-ก.ย.............. ป ี........2566........ (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.ได้ทราบแนวทางข้อแก้ไขในการปรับปรุงการปฏบัิตงิานของหน่วยงาน 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  ..........................เครอิขา่ยนสิิตสัมพันธ์................................................... .................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ....  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .......4 , 17............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1 ผู้รับผิดชอบ    ดร.ณวญิ  เสริฐผล       โทร 1324  

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 าความรู้ท่ีเรียนมาปรับใชใ้นการแกปั้ญหาให้กบัชุมชน                                                                              

6. เพื่อเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการในการทบทวนและเรียนรู้ท่ีได้ศึกษามา 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ     1       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน    1      คน 

- นสิิต       30      คน 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...........10,000..............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

      ค่าอาหาร        จ านวน    ..........5,000......... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ..........5,000......... บาท 

 บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ...........10,000...................   บาท (............หนึ่งหมื่น.............บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........ม.ิย.-ก.ค............. ปี .......2566......... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1 นสิิตได้น าความรูท่ี้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครอืขา่ย 

2 นสิิตได้สร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีอันดงีามกับเครอืขา่ย 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   การมสี่วนร่วมของนสิิตและคณาจารย์ ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบและกลไกการท างานของนสิิต (ธรรมนูญ,สโมสรนิสติ,สภานสิิต,กกต.)                                             

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

4. เป้าหมาย SDG .....ข้อ 4 และ 16........ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.สุนทร สุขสราญจิต     โทร  086-906-9075  

6. หลักการและเหตุผล 

 ภายใต้กระแสธารความคิดประชาธิปไตยท่ีเกิดขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน

ฐานะสถาบันทางการศึกษาผู้รับเอากลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาให้ความรู้ตามระบบ ถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ท่ีได้ส่งสมกัน

มาในนามต าราวิชาสอน และเปิดพืน้ท่ีให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นสาธารณะอยา่งเสรีภายใตก้ฎหมายและการอยูร่่วมกัน

เป็นสังคม นอกจากจะให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และเปิดพืน้ท่ีทางความคิดแล้ว การปฏรูิปองคก์รท่ีเกี่ยวกับกิจการนิสิต

ให้สะทอ้นความเป็นประชาธิปไตยเสรีนยิมภายใต้กฎระเบียบท่ีชอบธรรมจากการมีส่วนร่วมยังเป็นสิ่งท่ีต้องสร้าง ปฏรูิป หรือ

อ านวยการให้เกิดขึ้นอกีด้วย 

 ในปัจจุบัน องค์กรนสิิตภายใตส้ังกัดคณะมีเพยีงสโมสรนสิิตฯ ในฐานะฝ่ายบริหารเท่านัน้ ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบ ไมม่ี

ผู้จัดการเลือกตั้งอิสระ และไม่มีธรรมนูญในฐานะกฎระเบียบท่ีวางบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และจัดวางสัมพันธภาพ

เชงิอ านาจระหว่างกัน เมื่อเป็นเชน่นี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะสถาบันทางการศกึษา ผู้ซึ่งต้องอ านวยการให้มี 

ห้องทดลองทำงรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงถือวา่ยังไม่มคีวามสมบูรณ์นัก  

 โครงการนี้จะเร่ิมต้นด้วยการสร้างทีมร่างธรรมนูญ ซึ่งจะพยายามให้ประชาคมนิสิตในคณะมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

พร้อมกันนั้นจะรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อประชุมคิดค้นหาวิธีการเลือกตั้งให้เหมาะสม เมื่อธรรมนูญ

ผ่านประชามต ิกกต. ก็จะจัดให้มีการเลอืกตัง้สโมสรนิสติ และ สภานสิิตคณะฯ ตอ่ไป 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในบริหารและการท ากิจกรรมของนิสิต 

7.2 เพื่อเป็นเสมอืนห้องทดลองทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (social and political sandbox) ฝึกให้นิสติมคีวามเป็นผู้น า 

มคีวามเป็นประชาธิปไตย ปฏบัิตแิละสัมพันธ์กันตามกฎที่ร่างเองร่วมกัน  

7.3 เพื่อให้การท ากิจกรรมนสิิตสมบูรณ์พร้อมดว้ยวถิีประชาธิปไตย ไมว่า่จะเป็นการมีธรรมนูญท่ีชอบธรรม มีฝ่าย

บริหารและนติบัิญญัติท่ีมาจากการเลอืกตัง้ และมีฝา่ยจัดการเลอืกตัง้ท่ีเป็นอิสระ  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      1        คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต      20       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      20       คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......10,000......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

     ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .....2,000........ บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .....2,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

     ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    .....3,000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .....3,000........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .....10,000........  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....ม.ค..... ปี ......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 11.1 เกิดธรรมนูญกจิการนิสติคณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 11.2 มคีณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าคณะฯ 

 11.3 เกิดองค์กรนติบัิญญัติอยา่งสภานสิิตรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 
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1.ชื่อโครงการ  งานบุญเดอืนสิงห์   รหัสโครงการ 664101239                                            

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

    ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ....4...... 
5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวกัลยาพร กันอิน       โทร         1323            

6. หลักการและเหตุผล 

 นับตั้งแต่สมัยโบราณชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธเป็นเคร่ืองยึดเหนียวจิตใจ ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนาโดยถอืเอาวันส าคัญของศาสนา เพื่อเข้าวัดท าบุญตักบาตร ปฏบัิตธิรรม ฟังธรรม รักษาศีล เวยีนเทียน  และ

ท ากิจกรรมอื่น ๆ เช่นเดียวกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาที่ตกทอดสู่ลูกหลานชาวล้านนามายาวนานหลายร้อยปี 

แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่และถูกท้าทายด้วยวัฒนธรรมแบบตะวันตก จนอาจหลงลืมไปว่าประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นล้านนานั้นเป็นอยา่งไร 

  ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งหมายจะสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรและนิสิตได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์กิจกรรมทางประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวล้านนา และเพื่อให้ บุคลากรและนิสิตใน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้มีโอกาสร่วมกันในการส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นการหลอมรวมจิตใจของบุคลากรและนิสิตของหลักสูตรฯ ท าให้เกิดความรัก ความ

สามัคคี รวมท้ังยังเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยูแ่ละเจรญิรุ่งเร่ืองสบืตอ่ไป     

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

17. เพื่อให้บุคลากรและนสิิตหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิตได้มีสว่นร่วมในการส่งเสริมสบืสานประเพณีวัฒนธรรมลา้นนา 

และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

18. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนสิิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

19. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลงัใจแก่บุคลากรและนสิิตในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ        11      คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน       1     คน 

- นสิิต        100     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ....... 10,000........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่ายหมวดค่าใช้สอย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม      จ านวน    ..........3,000....... บาท 

    ค่าอาหาร      จ านวน    .........1,500...... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

    ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์     จ านวน    .......3,000....... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าเคร่ืองไทยทานถวายพระสงฆ ์    จ านวน    .......2,500....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       10,000   บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   สิงหาคม  2566 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

16. บุคลากรและนสิิตในหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้มีสว่นร่วมในการสง่เสริมและสบืสานประเพณีวัฒนธรรมลา้นนา 

และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

17. เกิดความรักความสามคัคี เกิดความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากรและนสิิตในหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

18. บุคลากรและนสิิตในหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีขวญัและก าลงัใจในการปฏบัิตงิานและศกึษาเล่าเรียน 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

         100   

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

          100  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

           100 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

           100 

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  มวลพัฒน์จตุครุุบูชา (ไหว้ครูสาขา)      รหัสโครงการ   664101274                                        

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√.→...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  .√.. ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และเอกลักษณข์องชาต ิ

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  
SDG 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน

การเรียนรู้ตลอดชวีติ 

SDG 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (Reduce inequality within and among 

countries) 10.2)  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงได้ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา  พงษน์ลิ  โทร 0882518163 

6. หลักการและเหตุผล 

  ในโลกสมัยใหม ่คุณค่าของสังคมประชาธิปไตย ได้แก่ เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพเป็นสิ่งท่ีต้องยดึถือเพื่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ท้ังนี้ประเพณีของล้านนา-ไทยเป็น

รูปแบบท่ีคนไทยทุกคนควรอนุรักษ์และสืบสานไว้ แต่ความส าคัญดังกล่าวจะไม่สามารถด ารงอยู่หรือได้รับการยอมรับอย่าง

เป็นสากล หากไมม่กีารปรับตัวหรือประยุกตใ์ห้เข้ากับวิถีชีวิตและคุณค่าในโลกสมัยใหม่ดังขา้งต้น 

  ประเพณีไหว้ครู ก็ เช่นเดียวกันท่ีจ าเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ ในโลกสมัยใหม่และใน

สถาบันอุดมศึกษาที่อุดมด้วยปัญญา ประเพณีไหว้ครูจึงเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีเป็นแหล่งของการสาธิตและทดลองท่ีจะน าเอา

การประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา-ไทยผนวกเข้ากับคุณค่าความเคารพซึ่งกันและกันและความเท่าเทียม ซึ่งจะเป็น

ประเพณีท่ีสร้างสรรค์และสวยงามท่ีสามารถเดินไปด้วยกันได้กับโลกสมัยใหม ่  

  ด้วยความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรให้จัดประเพณีมวลพัฒน์จตุคุรุบูชา (ไหว้ครูสาขา) โดยยกเลิกการหมอบ

กราบ และใช้รูปแบบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือข้อความท่ีส่งผ่านถึงความเป็นครู เช่น การเขียนถึงครู เขียนถึงความ

เป็นครู การกลา่วสุนทรพจนถ์ึงความเป็นครูของนิสติ ฯลฯ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

20. เพื่อสบืสานประเพณีของล้านนา-ไทยท่ีประยุกตก์ับคุณค่าของสากล 

21. เพื่อระลึกถึงความเป็นครูในรูปแบบใหม่ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ   9   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน  1   คน 

- นสิิต    100  คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร     -        คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...........-..............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

        รวมทั้งสิ้น       ...........0.........   บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กรกฎาคม ปี 2566  

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

19. ผู้เข้าร่วมโครงการมองเห็นและซาบซึ้่งตอ่การประยุกตว์ัฒนธรรมลา้นนา-ไทยกับความเป็นสากลได้อยา่งกลมกลืน 

20. ความเป็นครูท่ีระลึกถึงในโครงการจะเป็นรูปแบบทางศลิปวัฒนธรรมแนวใหม่ท่ีสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมดัง้เดิม

และความเท่าเทียม 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

       10 10    

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

         60   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

          10  

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

           10 

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 
 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 
 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 16 : ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แกก่ลไกการด าเนนิงานและฟื้นฟูหุน้สว่นความร่วมมอืระดับโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน ธนรินทร์ คงเถื่อน                         โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การเป็นของตัวเอง  

โดยเว็บไซต์มิได้มีเพียงเนื้อหาท่ีน่าสนใจและภาพท่ีสีสันสวยงามเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและ

ภาพลักษณ์ขององคก์ารท่ีจะส่งไปถึงกลุม่เป้าหมายหรือผู้ท่ีสนใจติดตามขอ้มูลขา่วสารขององค์การนัน้ ๆ ด้วยเหตุน้ี องคก์าร

จึงต้องมีความใส่ใจท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ท่ีสร้างขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้งาน (User Experience) 

รวมถึงช่วยสร้างความประทับใจ ท้ังในแง่เนื้อหาเว็บไซต ์และประสิทธิภาพในการเข้าใช้เว็บไซต ์อันจะส่งผลให้มผีู้ใช้งานเพิ่ม

มากขึ้น ตลอดจนมกีารตดิตามขอ้มูลข่าวสารตา่ง ๆ ขององค์การมากยิ่งขึ้น กระท่ังช่วยเพิ่ม Conversion Rate ซึ่งหมายถงึการ

ท าให้ผู้ใช้งานอยู่กับเว็บไซต์ขององค์การได้นานขึ้น และยังส่งเสริมให้ผู้ชมเปลี่ยนเป็นผู้ติดตาม และสุดท้ายกลายเป็น

ผู้ใชบ้ริการหลักและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์การได้ 

จากความส าคัญของเว็บไซต์ขององค์การท่ีกล่าวไปข้างต้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน (งานองค์กรดิจิทัล

และการสื่อสารสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ออกแบบโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อจะท าให้คณะฯ มีการจัดการโครงสร้าง เนื้อหา และรูปแบบการ

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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สื่อสารขององค์การท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้ใช้ (User) ใช้เวลาอยูก่ับเว็บไซต์ของคณะฯ นานขึ้น และจะช่วยสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดแีก่ผู้ใช ้(User Experience) และสร้างความประทับใจได้ตัง้แตร่ะยะเร่ิมแรก ไปจนถึงการใช้งานระยะยาว   
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีโครงสร้าง เนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารของ

องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ ดังตอ่ไปน้ี 

(1) ความเรียบง่าย (Simplicity) เป็นการจัดรูปแบบของหน้าเว็บท่ีมีรูปแบบและลักษณะท่ีไม่ซับซ้อนและใช้งานได้

อย่างสะดวก สามารถจ ากัดองค์ประกอบเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็นเท่านั้นเลือกเสนอสิ่งท่ี

ตอ้งการน าเสนอจรงิ ๆ ส าหรับ ในสว่นของกราฟกิ สีสัน ตัวอักษร และภาพเคลื่อนไหว ต้องเลอืกให้พอเหมาะ ไมม่ากเกินไป  

(2) ความสม่ าเสมอ (Consistency) เป็นการใชรู้ปแบบเดียวกันตลอดท้ัง เว็บไซต์เพราะถ้าหากว่าแตล่ะหนา้ในเว็บไซต์

นัน้มคีวามแตกตา่งกันมาก ผู้ใชก้็จะเกดิความสับสนและไมแ่นใ่จว่าก าลังอยูใ่นเว็บเดิม 

(3) ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) โดยค านึงถึง เอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะ

สะทอ้นถึงเอกลักษณ์และลักษณะ ขององค์กร การเลอืกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟกิ จะมผีลตอ่รูปแบบของเว็บไซต์

เป็นอยา่งมาก 

(4) เนื้อหาท่ีมีประโยชน์ (Useful Content) โดยจะมีการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลท่ีผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและ

สมบูรณ์โดยมกีารปรับปรุงและเพิ่มเตมิให้ทันต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

(5) ระบบเนวิเกชันท่ีใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) ท่ีท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก  

เพื่อชว่ยให้ผู้ใช้ท่ีเปิดเว็บไซต์ไม่สับสน เพราะระบบ Navigation จึงเปรียบเสมอืนป้ายบอกทาง 

(6) มีลักษณะท่ีน่าสนใจ (Visual Appeal) โดยท าให้ส่วนประกอบต่าง ๆ มีคุณภาพ เช่น กราฟิกมีความสมบูรณ์ 

ไมม่รีอยหรือขอบขั้นบันไดให้เห็นการใชช้นิดตัวอักษรตอ้งอ่านงา่ยสบายตา มีการเลอืกใช้โทนสีท่ีเข้ากันอย่างสวยงาม 

(7) การใช้งานอย่างไม่จ ากัด (Compatibility) เป็นการให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ เข้าถึงเว็บไซต์ได้มากท่ีสุด โดยไม่มีการบังคับ

ให้ผู้ใช้ต้องตดิตัง้โปรแกรมใด ๆ เพิ่มเตมิ หรือตอ้งเลอืกใช ้บราวเซอร์ชนดิใดชนดิหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ สามารถ

แสดงผลได้ในทุกระบบปฏบัิตกิาร และที่ความละเอียดหนา้จอต่างกันอยา่งไมม่ปัีญหา          

(8) คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) เป็นการออกแบบเว็บไซต์ท่ีต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์มี

คุณภาพ ถูกตอ้ง และเชื่อถอืได้ 

(9) ระบบการใช้งานท่ีถูกต้อง (Functional Stability) โดยระบบการท างานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ต้องมีความถูกต้อง

แน่นอน เช่น ฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลสามารถใช้งานได้จริง , ลิงก์ท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บภายในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 

สามารถลงิกข์้อมูลได้ถูกต้อง เป็นต้น  
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       31      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน       13      คน 

- นสิิต       -      คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      -       คน 

รวมทั้งสิ้น   44  คน  
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .............-............บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม ถึง มนีาคม พ.ศ. 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

สามารถพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มลีักษณะ ดังนี้ 

1. ความเรียบง่าย (Simplicity) เป็นการจัดรูปแบบของหน้าเว็บท่ีมีรูปแบบและลักษณะท่ีไม่ซับซ้อนและใช้งานได้

อย่างสะดวก สามารถจ ากัดองค์ประกอบเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็นเท่านั้น

เลือกเสนอสิ่งท่ีต้องการน าเสนอจริง ๆ ส าหรับ ในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษร และภาพเคลื่อนไหว ต้อง

เลอืกให้พอเหมาะ ไมม่ากเกินไป  

2. ความสม่ าเสมอ (Consistency) เป็นการใช้รูปแบบเดียวกันตลอดท้ัง เว็บไซต์เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าใน

เว็บไซต์นัน้มคีวามแตกตา่งกันมาก ผู้ใชก้็จะเกดิความสับสนและไมแ่นใ่จว่าก าลังอยูใ่นเว็บเดิม 

3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) โดยค านึงถึง เอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเว็บไซต์จะ

สะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะ ขององค์กร การเลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมีผลต่อ

รูปแบบของเว็บไซต์เป็นอยา่งมาก 

4. เนื้อหาท่ีมีประโยชน์ (Useful Content) โดยจะมีการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลท่ีผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและ

สมบูรณ์โดยมกีารปรับปรุงและเพิ่มเตมิให้ทันต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ 

5. ระบบเนวิเกชันท่ีใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) ท่ีท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานได้อย่างสะดวก  

เพื่อชว่ยให้ผู้ใช้ท่ีเปิดเว็บไซต์ไม่สับสน เพราะระบบ Navigation จึงเปรียบเสมอืนป้ายบอกทาง 

6. มีลักษณะท่ีน่าสนใจ (Visual Appeal) โดยท าให้ส่วนประกอบต่าง ๆ มีคุณภาพ เช่น กราฟิกมีความสมบูรณ์ 

ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบันไดให้เห็นการใช้ชนิดตัวอักษรต้องอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใช้โทนสีท่ีเข้ากันอย่าง

สวยงาม 

7. การใช้งานอยา่งไมจ่ ากัด (Compatibility) เป็นการให้ผู้ใชส้่วนใหญ่ เข้าถึงเว็บไซต์ได้มากที่สุด โดยไม่มีการบังคับ

ให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม หรือต้องเลือกใช้ บราวเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึง

เนื้อหาได้ สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏบัิตกิาร และที่ความละเอียดหนา้จอต่างกันอยา่งไมม่ปัีญหา          

8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) เป็นการออกแบบเว็บไซต์ท่ีต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเว็บไซต์มี

คุณภาพ ถูกตอ้ง และเชื่อถอืได้ 

9. ระบบการใช้งานท่ีถูกต้อง (Functional Stability) โดยระบบการท างานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ต้องมีความถูกต้อง

แน่นอน เช่น ฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลสามารถใช้งานได้จริง, ลิงก์ท่ีเชื่อมโยงไปยังเว็บภายในเว็บไซต์หรือ

เว็บไซต์ตา่ง ๆ สามารถลิงกข์้อมูลได้ถูกต้อง เป็นต้น  
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12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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4. ชื่อโครงการ  จัดท าฐานขอ้มูล Big Data คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

5. ยุทธศาสตร์คณะรฐัศาสตร์และมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 
 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 
 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 16 : ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายท่ี 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แกก่ลไกการด าเนนิงานและฟื้นฟูหุน้สว่นความร่วมมอืระดับโลกเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน ธนรินทร์ คงเถื่อน                         โทร  1308    
 

6. หลักการและเหตุผล 

ฐานข้อมูล Big Data มิใช่เพียงปริมาณข้อมูลจ านวนมากท่ีองค์การมี หากแต่เป็นการท่ีองค์การสามารถจัดการกับ

ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การสามารถได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น 

เพื่อค้นหาค าตอบ อันจะช่วยในการลดต้นทุน ลดเวลา พัฒนาการบริการและหาข้อเสนอท่ีดีท่ีสุด รวมถึงช่วยตัดสินใจอย่าง

ชาญฉลาด เมื่อองค์การรวบรวมข้อมูล Big Data เข้ากับการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ องค์การก็จะสามารถด าเนินงานท่ี

เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ขององค์การให้บรรลุผลได้ตามล าดับ 

จากความส าคัญของเว็บไซต์ขององค์การท่ีกล่าวไปข้างต้น งานองค์กรดิจิทัลและการสื่อสารสาธารณะ ฝ่ายงาน

นวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ออกแบบโครงการจัดท าฐานข้อมูล Big Data คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 ขึน้ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.19 เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลท่ีได้รับจากฝ่ายงานและหลักสูตรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.20 เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล Big Data ของคณะฯ ที่มปีระสิทธิภาพ บนฐานการมสี่วนร่วม

และความเชื่อม่ันไว้วางใจตอ่กัน 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       31      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน       13      คน 

- นสิิต       -      คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      -       คน 

รวมทั้งสิ้น   44  คน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .............-............บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 มีข้อมูลท่ีได้รับจากฝ่ายงานและหลักสูตรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูล 

Big Data 

11.2 มีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล Big Data ของคณะฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ บนฐานการมีส่วนร่วมและความ

เชื่อม่ันไว้วางใจตอ่กัน 

11.3 ฝ่ายงาน, หลักสูตร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลท่ีรวบรวมไว้บนฐานข้อมูล Big Data ของคณะฯ ไปใช้

ประโยชนใ์นเชงิสร้างสรรค์ท้ังระดับบุคคล กลุ่ม และองคก์ารได้ 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80
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1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแอปพลเิคชันบริหารกิจการและสร้างทีมนสิิต                                             

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

       ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .....ข้อ 9 และ 16......... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.สุนทร สุขสราญจิต     โทร  086-906-9075 

6. หลักการและเหตุผล 

 การมอีงคก์รนิสติท่ีครอบคลุมทุกประเภทงาน ไมว่า่จะเป็นในฐานะฝ่ายบริหารกิจการนสิิตระดับคณะ (สโมสรนิสิต) 

ระดับหลักสูตร (องค์การนิสิตรัฐศาสตร์) ฝ่ายนิติบัญญัติและการตรวจสอบ (สภานิสิตคณะและสภานิสิตรัฐศาสตร์) ฝ่าย

จัดการเลือกตั้ง (กกต.) ฝ่ายบริหารชั้นปี (ชั้นปีท่ี 1-4 ท้ังหมด 3 หลักสูตร) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ (ส านักข่าวคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) และฝ่ายวิชาชีพ (ชมรมวิชาชีพต่างๆ) ตลอดจนมีธรรมนูญเป็นกฏกติกากลางของการท างาน

ร่วมกัน ไม่ได้รับประกันว่าองค์กรเหล่านี้จะมีความเป็นทีมมากน้อยแค่ไหน ความเป็นทีมนอกจากสร้างขึ้นจากการก าหนด

คา่นิยมหรือวัฒนธรรมองคก์รร่วมกันแล้ว ยังสามารถสร้างขึน้ผ่านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาร่วมด้วย โดย

ในวงการบริหารองค์กรเอกชนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การมีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยบริหารจัดการคน งาน และ

อารมณค์วามรู้สกึ ถือเป็นทางลัดหนึ่งในการสร้างความเป็นทีมในระยะเวลาท่ีสัน้แต่มีประสิทธิภาพ 

 ในการเร่ิมต้นสร้างแอปพลิเคชันนี้ จะเน้นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกผ่านการท่ีสมาชิกจะสามารถมอบเหรียญ 

(coin) ให้กับเพื่อนๆ ตามตะกร้าคุณสมบัติท่ียกขึ้นมาเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เช่น ตะกร้าน้ าใจ ตะกร้า

ความคิดสร้างสรรค์ ตะกรา้ชอบให้ก าลังใจเพื่อน  ตะกร้าความมุง่มั่น ตะกรา้กล้าวิพากษ์วิจารณ ์ตะกรา้รับฟังขอ้วิพากษ์ด้วย

ความยินดี เป็นต้น โดยเมื่อครบเดือนใครท่ีได้เหรียญในตะกร้าใดๆ มากท่ีสุด ก็สามารถน าเหรียญมากแลกเป็นรางวัลได้ 

นอกจากนั้น ก็จะมีช่องทางสร้างกระทู้โดยปิดชื่อผู้สร้างหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้สมาชิกได้มาระบายความในใจ และสมาชิกอื่นๆ 

ได้มาอ่าน เสนอแนะ และรับรู้ว่ามอีารมณแ์ละเร่ืองราวนัน้ๆ เกิดขึ้นในกิจการนิสติ 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสร้างแอปพลเิคชันส่งเสริมการท างานเป็นทีม  

7.2 เพื่อสร้างค่านยิมหรือวัฒนธรรมองค์กรด้านบวกให้เกิดขึ้น 

8. กลุ่มเป้าหมาย  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายวชิาการ      1        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน            คน 

- นสิิต      50       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      50       คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......10,000.......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าตอบแทน  

     ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน     จ านวน    .....2,000.......... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าจ้างเหมาท าแอปพลิเคชัน    จ านวน    ....8,000........... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .....10,000.......  บาท  

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน ....ส.ค..... ป ี......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

 11.1 เกิดแอปพลเิคชันบริหารและสร้างทมีกิจการนสิิต 

 11.2 เกิดค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กรด้านบวก 

 11.3 องคก์รนิสติมคีวามเป็นทีมมากขึ้นท้ังภายในองค์กรและระหว่างองคก์ร 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมการใช ้AUN-QA Version 4 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ชยานัญ  มณวีรรณ    โทร  1321  

6. หลักการและเหตุผล 

  การเปลี่ยนแปลงการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา 2559 ได้

ให้ความส าคัญกับหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. และการประเมินหลักสูตร ASEAN University Network – Quality 

Assurance (AUN QA)  

  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ)  หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต (พัฒนาสังคม) และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ จึงมกีารจัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช ้AUN-QA Version 4 ขึน้ เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      40        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      13      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  -    บาท  

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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22. คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัเกณฑก์ารประกัน

คุณภาพการศึกษา 

23. หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมและทราบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียทุกฝ่าย   

24. คุณภาพนสิิตได้รับการยกระดับคุณภาพในทุกหลกัสูตร 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 (ความพงึพอใจผู้ร่วมโครงการ) 
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1.ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร ประจ าปกีารศึกษา 2565 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..../..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4................... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ชยานัญ  มณวีรรณ    โทร  1321  

6. หลักการและเหตุผล 

  การเปลี่ยนแปลงการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีการศึกษา 2559 ได้ให้
ความส าคัญกับหลักสูตร โดยมีเกณฑ์ช้ีวัดมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. และการประเมินหลักสูตร ASEAN University Network – Quality Assurance 
(AUN QA)  
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 
และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ 
จึงมีการจัดโครงประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2565 ขึน้ 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑม์าตรฐาน ของทุกหลักสูตรในคณะ  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      40        คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      13      คน 

- นสิิต     20       คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       10      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  70,000    บาท  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......10,000.......... บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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      ค่าอาหาร        จ านวน    .......20,000.......... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จ านวน    .......28,000...... บาท 

   ค่าปฎบัิติงานนอกเวลาท าการ    จ านวน    ........3,500.......... บาท 

 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    .......5,500............ บาท 

    ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    ........3,000..... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ........70,000........................   บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มถิุนายน-กรกฎาคม ปี 2566 (ดูก าหนดการจากมหาวิทยาลัย) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

25. หลักสูตรได้รับผลการสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา 

26. คุณภาพนสิิตได้รับการยกระดับคุณภาพในทุกหลกัสูตร 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ทุกหลักสูตรในคณะได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ ากวา่ ระดับ 3
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1.ชื่อโครงการ  ... โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปกีารศึกษา 

2565 ...                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ดร.ชยานัญ  มณีวรรณ    โทร 1321  

5.2 ผู้ประสานงาน   หัวหน้าส านักงาน                         โทร.1305  

6. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) และให้สถาบันการศึกษาจัดท ารายงาน

ประจ าปี ท้ังนี้เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการใน

การด าเนนิงานในปีตอ่ไปและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นัน้ 

  ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความ

พร้อมการประเมินคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2565 ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

การประเมินผลการด าเนินงานในระดับคณะ และสนับสนุนความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(EdPEx) 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2566 

4. คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัเกณฑ ์รวมถึงการ 

พัฒนางานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

5. เพื่อน าผลท่ีได้รับจากการประเมินไปเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีตอ่ไป 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการวิชาการ      20    คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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-  บุคลากรสายสนับสนุน      13    คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........-...............  บาท 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

2.คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทราบขอ้มูลการประเมิน และน าไปเป็นสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุง

งานดา้นการประกันคุณภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะในปีตอ่ไป 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 (ความพงึพอใจผู้ร่วมโครงการ) 
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1.ชื่อโครงการ  ...พัฒนาระบบคุณภาพของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(ITA)......................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG .......16............... 
 ความสงบสุข ยุตธิรรม และสถาบันเข้มแข็ง 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ชยานัญ  มณวีรรณ    โทร  1321  

5.2 ผู้ประสานงาน ธนรินทร์ คงเถื่อน และหัวหน้าส านักงาน 

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายการก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ท้ังนี้เพื่อเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                   

ตลอดจนการด าเนินงานภายในส่วนงานนั้น และเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยเป็นระบบท่ีสอดรับกับการบริหารจัดการท่ี

มุง่เนน้ธรรมาภบิาล และความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data) 

ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ

ของการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขึ้น เพื่อยกระดับผลการด าเนินงาน 

ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารงานของหนว่ยงาน 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   1.เพื่อยกระดับผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกที่มปีระสิทธิภาพ   

   2.เพื่อสร้างการรับรู้และการด าเนนิงานภายใต้ความโปร่งใสและคุณธรรมจรยิธรรม 

 3.เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 7   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ...........-..............  บาท 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2565 – กรกฎาคม 2566  

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ได้ยกระดับผลการด าเนนิงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกที่มปีระสิทธิภาพ   

   2. ได้สร้างการรับรู้และการด าเนนิงานภายใต้ความโปร่งใสและคุณธรรมจรยิธรรม 

 3. ได้พัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

50 50           

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

  10 10 10 50 20      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

       50 50    

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

         100   

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ80 (ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม) 
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1. ชื่อโครงการ  ...โครงการตดิตามความก้าวหน้าการพัฒนาคณุภาพองค์กรตามหลักคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)                                                
2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

 
4. เป้าหมาย SDG .......16............... 
 ความสงบสุข ยุตธิรรม และสถาบันเข้มแข็ง 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ชยานัญ  มณวีรรณ    โทร  1321  

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายการก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ท้ังนี้เพื่อเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส                   

ตลอดจนการด าเนินงานภายในส่วนงานนั้น และเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยเป็นระบบท่ีสอดรับกับการบริหารจัดการท่ี

มุง่เนน้ธรรมาภบิาล และความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data) 

ในการน้ี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ตดิตามความก้าวหน้า 

ITA  ขึ้น เพื่อยกระดับผลการด าเนินงาน ภายใต้การจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของหนว่ยงาน 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   1.เพื่อยกระดับผลการด าเนนิงานของหน่วยงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกที่มปีระสิทธิภาพ   

   2.เพื่อสร้างการรับรู้และการด าเนนิงานภายใต้ความโปร่งใสและคุณธรรมจรยิธรรม 

 3.เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 20   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........................  บาท 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........1,500....... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าปฎบัิติงานนอกเวลาท าการ    จ านวน    ........1,500....... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ........3,000........................   บาท (สามพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มีนาคม ป ี2566 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ได้ยกระดับผลการด าเนนิงาน ภายใตก้ารจัดการท่ีได้มาตรฐานและกลไกที่มปีระสิทธิภาพ   

   2. ได้สร้างการรับรู้และการด าเนนิงานภายใต้ความโปร่งใสและคุณธรรมจรยิธรรม 

 3. ได้พัฒนาระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

   50 50        

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

     100       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

      100      

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

       100     

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ80 (ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม)
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1. ชื่อโครงการ  ประชุมบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2.ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

 .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3.แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

.......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

.......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4.เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ผู้ช่วยศาสตราจารยธั์ญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร      โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน   นางจฑุาทพิ  พงษ์ประภาส                           โทร  1305   
 

6.หลักการและเหตุผล 

การประชุมบุคลากร เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ท างานและเกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของคณะ เพื่อให้คณะผู้บริหารน าเสนอนโยบายการพัฒนาองค์กร และ

รายงานผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรในคณะได้รับทราบ ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การเตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มสีมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต, การสร้างวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน, การบริการ

วิชาการและสร้างสรรค์พื้นท่ีการเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีทางสังคม, การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย                           มปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา                

จึงได้จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท้ังนี้เพื่อให้

บุคลากรภายในคณะได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรอันน าไปสู่การ

พัฒนาคณะเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาต่อไป  
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้ทราบแนวทางการบริหารงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 7.2 เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร                 

อันน าไปสู่การพัฒนาคณะเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
  

7. กลุ่มเปา้หมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ   จ านวน  25   คน   

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน  13   คน 
 

8. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......30,000........บาท (คร้ังละ 15,000 บาท จ านวน 2 คร้ัง) 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

- ค่าอาหารกลางวัน   24,000 บาท 

-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   6,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 หมายเหต:ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

9. ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ  เดอืน มีนาคม และพฤษภาคม 2566 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 บุคลากรภายในคณะได้ทราบแนวทางการบริหารงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 11.2 บุคลากรได้ทราบถึงผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมา ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร                 อัน

น าไปสู่การพัฒนาคณะเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 

 

12. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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 าเนินการ (D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

 

            

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ80 (ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม)
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1.ชื่อโครงการ  ... การวเิคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารคณะประจ าป ี2566...                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ    รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา  โทร 1311 

5.2 ผู้ประสานงาน ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล และดวงแข ภาระจ า     

6. หลักการและเหตุผล 

  กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรอืแนวทางการด าเนนิงานในอนาคตขององค์กร เนน้กระบวนการ 

และจุดมุ่งหมายรวมท่ีหน่วยงานหรือองคก์รมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือท่ีจะชว่ยให้การบริหารและการจัดการ

ขององค์กรมปีระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงานได้  

  ดังนัน้ งานนโยบายและแผนจึงได้จัดโครงการวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิตกิารคณะ

ประจ าป ี2566 เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารท่ีก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์อย่างมเีป้าประสงค์และมีทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6. เพื่อวิเคราะหท์บทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี2566  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      26   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   13      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........30,000...............  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

  √   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......5,600........ บาท 

   √   ค่าอาหาร        จ านวน    .......16,000........ บาท  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั      จ านวน    ........................ บาท 

  อื่น .ๆ.....................      จ านวน    ........................ บาท 

 

หมวดค่าตอบแทน  

   √         ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ......2,000......... บาท 

   √          ค่าปฎบัิตงิานนอกเวลาท าการ    จ านวน    ......1,000......... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   √ ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ......2,000......... บาท 

   √  ค่าเชา่ห้องประชุม      จ านวน    .......2,000........ บาท 

   ของแจกในโครงการ     จ านวน    .......1,400............ บาท 

        รวมทั้งสิ้น   30,000    บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กรกฎาคม ปี พ.ศ 2566 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

21. ได้รับทราบข้อมูลผลการด าเนนิงานของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในปีท่ีผา่นมา 

และเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯต่อไป 

22. ได้รับทราบทิศทางการด าเนนิงานของคณะและเพื่อขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏบัิตกิารของคณะ 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 (ความพงึพอใจผู้ร่วมโครงการ) 
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1.ชื่อโครงการ  .....Green SPSS.......................................................................................................................................                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

4. เป้าหมาย SDG .3 และ 17..................... 
 SDG 3 – สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีด ี

 SDG 17 – ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา          โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงานโครงการ หัวหนา้ส านักงาน และธนรินทร์ คงเถื่อน 

6. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตาม

นโยบาย UI Green รวมถึงให้ความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเร่ิมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ

โดยการลดการใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (Green Procurement) นั้น 

  ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลักดัน 

สนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการและบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ด าเนนิกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องใน

การด าเนนิงานส านักงานสเีขียวเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลดการ 

ใชพ้ลังงาน ด าเนนิกจิกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

2. เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านส านักงานสเีขียว                               

(Green Office) และสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้

3. เพื่อสง่เสริมบุคลากรภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริโภคท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยการตรวจประเมินส านักงานสเีขียว (Green Office) 

5. เพื่อรักษาระดับการตรวจประเมินส านักงานสเีขียว (Green Office) 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 20   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13   คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- นสิิต  10  คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  10,000   บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ......1,500......... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .......2,000........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จ านวน    .......3,000....... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    ......3,500......... บาท 

        รวมทั้งสิ้น       .....10,000...........................   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กรกฎาคม ปี 2566 (โปรดระบุเดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1. ได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ได้ส่งเสริมการด าเนนิกิจกรรมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

3. ได้ส่งเสริมการอนุรักษ ์พัฒนา และเพิ่มพื้นท่ีสเีขียวภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. ได้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส านกังาน 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

    100        

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

        50 50   

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

          100  

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

           100 

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ80 (ความพงึพอใจผู้เข้าร่วม)
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10. ชื่อโครงการ  ...พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรคณะในดา้นการใชง้านระบบข้อมลูและการเงิน

มหาวทิยาลัยพะเยา...                                                

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

   ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4.............. 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รองคณบดีบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา  โทร 1307 

5.2 ผู้ประสานงาน ธนรินทร์ คงเถื่อน (กิจกรรมคร้ังท่ี 1) 

         ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล (กจิกรรมคร้ังท่ี 2) 

         ดวงแข ภาระจ า   (กิจกรรมคร้ังท่ี 3)  

6. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าระบบบริหารงานแผนและงบประมาณ หรือ E-budget อีก

ท้ังมีนโยบายการจัดสง่หนังสืออเิล็กทรอนิกสผ์่านระบบ DMS ดงันัน้บุคลากรคณะฯ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมคีวามรู้ ความ

เข้าใจ และทักษะในการใชร้ะบบดังกล่าว 

  จากที่กล่าวมา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร

คณะในดา้นการใช้งานระบบข้อมูลและการเงินมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากรคณะฯ สามารถปฏบัิตงิาน และด าเนนิ

โครงการตามแผนปฏบัิตกิาร ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8. เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใชร้ะบบ DMS และ E-budget 

9. เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใชร้ะบบ DMS และ E-budget 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      25    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   10      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........-...............  บาท  

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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        รวมทั้งสิ้น   -    บาท  (ไม่ใช้งบประมาณ) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน ปีพ.ศ.2565, มีนาคม และกรกฎาคม ปี พ.ศ 2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

23. บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใชร้ะบบ DMS และ E-budget 

24. ทราบถึงปัญหาตลอดจนวางแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการใชร้ะบบ DMS และ E-budget 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 (ความพงึพอใจผู้ร่วมโครงการ) 
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1. ช่ือโครงการ  ถอดบทเรียนและสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาก าลังคนให้ถงึพร้อมความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของรัฐ-

พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชนสังคมได้ 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เชื่อมโยง/บูรณาการวจิัยรัฐ-สังคมศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 

  .../....  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาพืน้ท่ีแหง่การเรียนรู้ร่วมกันและขยายผลการบริการวิชาการเพื่อชุมชน หนว่ยงาน สังคมและ

มวลชนเพิ่มขึ้น 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 สร้างสรรค์และพัฒนา กิจกรรมและอัตลักษณน์สิิต เพื่อสบืสานความเป็นไทย และส่งเสริมคุณค่าสู่

สากล 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน ภัทธิญา จินดาค า                โทร  1308    

6. หลักการและเหตุผล 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ อันน าไปสู่การพัฒนาการจัด

การศึกษาในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ ซึ่งโดยความหมายของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิด การถอดบทเรียน หรือ

การจัดการความรู้นี้ คือการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การ ท้ังในตัวบุคคล เอกสาร หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตา่ง ๆ มาจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองคก์ารสามารถเขา้ถึง เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมกันพัฒนาชุดความรู้ของ

องคก์าร เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนนิงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมายท้ังในแงป่ระสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

ดังนั้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ริเร่ิมโครงการถอดบทเรียนและ

สร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขึ้น โดยมีแนวทางในการจัดการความรู้เกี่ยวกับผลงาน

วิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี  

โดยเชิญนักวิชาการภายนอกทางด้านรัฐศาสตร์, ด้านรัฐประศาสนศาสตร์, ด้านการพัฒนาสังคม และ/หรือ ด้านอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมในกระบวนการจัดการความรู้นี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวถือเป็น

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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เคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

คน (3) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์การแห่งการเรียรู้ และ (4) การบรรลุเป้าหมายเร่ืองการบริการวิชาการด้วยองค์

ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อสร้างพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเกี่ยวกับการ

พัฒนาผลงานวชิาการ งานวจิัย และบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.2 เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี 

7.3 เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรของคณะฯ ในการพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และ

บริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

7.4 เพื่อสร้างโมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ  ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน  ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

- นสิิต        ไมน่อ้ยกว่า 100 คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร  อย่างนอ้ย 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .......... 30,000...........บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (160 คน * 30 บาท *2 มื้อ) จ านวน    ........ 9,600......... บาท 

      ค่าอาหาร (160 คน *70 บาท* 1 มื้อ)    จ านวน    .........11,200........ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน * 500 บาท)   จ านวน    ........2,000........ บาท 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ     จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าจ้างนสิิตช่วยงาน (5 คน *40 บาท *4 ชม. *4 วัน)  จ านวน    ..........3,200........ บาท 

   ค่าปฏบัิติงานนอกเวลาท าการ    จ านวน    ........................ บาท 

  อื่นๆ .....................      จ านวน    ........................ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 
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   ค่าถ่ายเอกสาร       จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .......2,000............ บาท 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    ........................ บาท 

   ค่าของท่ีระลึก (4 คน * 500 บาท)    จ านวน    ........2000.......... บาท 

    ค่าเช่าห้องประชุม      จ านวน    ........................ บาท 

   ของแจกในโครงการ     จ านวน    ........................ บาท 

    ค่าจ้างเหมา.................     จ านวน    ........................ บาท 

  อื่น .ๆ.....................      จ านวน    ........................ บาท 

        รวมทั้งสิ้น   30,000   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม - มนีาคม ปี 2566 (โปรดระบุเดือน) 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 เกิดพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งบุคลากรในคณะและผู้มีสว่นได้สว่นเสียของคณะเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลงานวชิาการ งานวจิัย และบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11.2 ได้ผลการถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลงานวชิาการ งานวจิัย และบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี 

11.3 บุคลากรของคณะฯ ได้รับการกระตุ้นและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และ

บริการวิชาการ ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย 

11.4 ได้รับทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11.5 ได้โมเดลรัฐ-พัฒน์นวัตกร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

12. แผนการด าเนนิงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างขวัญก าลังใจวันปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

 .. √..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3.แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

.......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

.......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 

4.เป้าหมาย SDG ........10, 16.............. 

5.บุคลากรร่วมโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      ผู้ช่วยศาสตราจารยธั์ญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร      โทร  1311   

5.2 ผู้ประสานงาน   นางจฑุาทพิ  พงษ์ประภาส                           โทร  1305   
 

6.หลักการและเหตุผล 

หัวใจส าคัญของการพัฒนาองคก์รให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลจนน าไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรคือการ

ให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลขององค์กรตามแต่วาระโอกาสท่ีเหมาะสม เช่น 

การให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมประจ าปีอยา่งวันปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดงีามระหว่างบุคลากรใน

คณะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสิ่งของ ตลอดจนของรางวัลประจ าปีแก่บุคลากรท่ีมีการท างานดีเด่นในดา้น

ตา่ง ๆ  

จากที่กล่าวมาข้างตน้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเล็งถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนาพัฒนาองค์กรให้เกิดความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคลากรในคณะ และสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับองคก์ร จึงได้จัดโครงการสร้างขวัญก าลังใจวันปีใหม่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึน้เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของคณะ และมหาวิทยาลัย  
 

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้ทราบแนวทางการบริหารงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 7.2 เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ตลอดจนการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร                 

อันน าไปสู่การพัฒนาคณะเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
  

8.กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ   จ านวน  25   คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน  13   คน 
 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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9.งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย             ...15,000...บาท  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

- ค่าอาหารกลางวัน   12,000 บาท 

-ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 หมายเหต:ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

10.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มกราคม 2566 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 บุคลากรภายในคณะมีกิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญประจ าปี 

 11.2 บุคลากรภายในคณะเกดิการสร้างขวัญก าลังใจจากกิจกรรมท่ีจัดขึน้ 
 

 

12. แผนการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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 าเนินการ (D) 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

 

            

 

13. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก 
 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .../....  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 
 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 
 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 16 : ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน ธนรินทร์ คงเถื่อน                         โทร  1308    
 

6. หลักการและเหตุผล 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Pro-active PR.) หมายถึง การประชาสัมพันธ์ท่ีมีการชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจกับ

กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ เพื่อให้เกิดความยอมรับและ

ความร่วมมือ ท้ังนี้ รูปแบบการสื่อสารท่ีองค์การควรให้ความส าคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คอนเทนต์ ต้องสร้างสรรค์ 

กระชับ ชัดเจน (2) รูปแบบการน าเสนอต้องเข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก, คลิปวิดีโอ, การ์ตูน เป็นต้น และ (3) เลือกใช้

ช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีต้องผสมผสานท้ังสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อท่ีจะสร้างการรับรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงใชช้อ่งทางสื่อสารขององคก์าร (Owned Media) เชน่ เฟซบุก๊, แฟนเพจ และเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เนื่องจากช่องทางดังกล่าวไม่มคี่าใชจ้่าย และสามารถควบคุมเนื้อหาของการสื่อสารได้ 

จากความส าคัญของเว็บไซต์ขององค์การท่ีกล่าวไปข้างต้น งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน (งานองค์กรดิจิทัล

และการสื่อสารสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ออกแบบโครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเชิงรุก  

ในปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงาน 3 ประการหลัก ๆ คือ (1) สร้างภาพลักษณ์องค์การ หลักสูตร/ฝ่าย

งาน และบุคคล ของคณะฯ (2) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แก่บุคคลทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ เป็นรายปักษ ์หรือราย 2 สัปดาห ์และ (3) สร้างการยอมรับ การให้ความร่วมมอื และ

ชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน ของคณะฯ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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7.21 เพื่อสร้างภาพลักษณอ์งคก์าร หลักสูตร/ฝ่ายงาน และบุคคล ของคณะฯ 

7.22 เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่

บุคคลทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ เป็นรายปักษ ์

7.23 เพื่อสร้างการยอมรับ การให้ความร่วมมอื และชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน ของคณะฯ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       31      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน       13      คน 

- นสิิต       -      คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      -       คน 

รวมทั้งสิ้น   44  คน 
 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .............-............บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566 
 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 มแีผนการด าเนนิงานในการสร้างภาพลักษณอ์งคก์าร หลกัสูตร/ฝ่ายงาน และบุคคล ของคณะฯ 

11.2 มกีารประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสรา้งความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่บุคคล

ท้ังภายในและภายนอกคณะฯ เป็นรายปักษ ์(ราย 2 สัปดาห์) 

11.3 เกิดแนวทางในการสร้างการยอมรับ การให้ความร่วมมอื และชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขัน ของ

คณะฯ 
 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาค าคมสนุทรียภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 
 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ......  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาก าลังคนให้ถึงพร้อมความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของ  

รัฐ-พัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชนสังคมได้ 

  ......  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  เชื่อมโยง/บูรณาการวจิัยรัฐ-สังคมศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาพื้นท่ีแหง่การเรียนรู้ร่วมกันและขยายผลการบริการวิชาการเพื่อชุมชน หน่วยงาน สังคมและ

มวลชนเพิ่มขึ้น 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 สร้างสรรค์และพัฒนา กิจกรรมและอัตลักษณน์สิิต เพื่อสบืสานความเป็นไทย และส่งเสริมคุณค่าสู่

สากล 

  .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การบริหารจัดการอัจฉรยิะอยา่งมีสว่นร่วม เช่ือมั่นต่อกัน และสรา้งพลังของการสื่อสารสาธารณะ 
 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

  ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

  .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

  .......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Circular Economy) 
 

4. เป้าหมาย SDG  

เป้าหมายท่ี 4 : สรา้งหลักประกนัวา่ทุกคนมกีารศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

เป้าหมายท่ี 16 : ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุคนเข้าถึงความยุติธรรม และ

สร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วรรณภา  ทองแดง  โทร  1409    

5.2 ผู้ประสานงาน ธนรินทร์ คงเถื่อน                         โทร  1308    

 

6. หลักการและเหตุผล 

ค าคม หมายถึง ถ้อยค าท่ีหลักแหลมชวนให้คิด หรือถ้อยค า ข้อความ ท่ีมีความหมายอยู่ในตัว ด้วยการกล่าวซ้ าค า

บางค าในข้อความนั้น ๆ ให้มีความหมาย เกี่ยวพันกับเนื้อหาความเดิม ค าคมท่ีดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิดหรือแสดง ให้

เกิดความรู้สกึอย่างใดอยา่งหนึ่ง อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อา่นเกิดความลกึซึง้เมื่อได้อ่าน ท้ังน้ี จุดมุง่หมายในการเขียนค าคม คือ 

เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้แง่คิดในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเขียนขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจในการประพฤติปฏิบัติตนในเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นเร่ืองสร้างสรรค์ 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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สุนทรียภาพ หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่าของส่ิงท่ีงาม ไพเราะ หรือร่ืนรมย์ ไมว่า่จะเป็นธรรมชาติ หรือศลิปะ ซึ่ง

ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าดังกล่าวนี้ย่อมจะเจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์ หรือการศึกษา อบรม ฝึกฝน จนเป็นอุปนิสัย

เกิดขึ้นเป็นรสนยิม (Teste) ขึน้ตามตัวบุคคล 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Pro-active PR.) หมายถึง การประชาสัมพันธ์ท่ีมีการชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจกับ

กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ เพื่อให้เกิดความยอมรับและ

ความร่วมมือ ท้ังนี้ รูปแบบการสื่อสารท่ีองค์การควรให้ความส าคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คอนเทนต์ ต้องสร้างสรรค์ 

กระชับ ชัดเจน (2) รูปแบบการน าเสนอต้องเข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก, คลิปวิดีโอ, การ์ตูน เป็นต้น และ (3) เลือกใช้

ช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีต้องผสมผสานท้ังสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อท่ีจะสร้างการรับรู้ ให้มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงใชช้อ่งทางสื่อสารขององคก์าร (Owned Media) เชน่ เฟซบุก๊, แฟนเพจ และเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เนื่องจากช่องทางดังกล่าวไม่มคี่าใชจ้่าย และสามารถควบคุมเนื้อหาของการสื่อสารได้ 

จากความหมายและความส าคัญของค าว่า “ค าคม” “สุนทรียภาพ” และ “การประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ข้างต้น  

งานนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน (งานองค์กรดิจิทัลและการสื่อสารสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จึงได้ออกแบบโครงการพัฒนาค าคมสุนทรียภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อท่ีจะ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านรูปแบบของค าคมสุนทรียภาพ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจและศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะฯ ตลอดจนเพื่อสร้างการยอมรับ การให้ความร่วมมอื และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขัน ของคณะฯ 
 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านรูปแบบของค าคม

สุนทรียภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจและศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ 

7.2 เพื่อสร้างการยอมรับ การให้ความร่วมมอื และชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน ของคณะฯ ผ่านรูปแบบ

ของค าคมสุนทรียภาพ ท่ีเกีย่วข้องกับพันธกิจและศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       31      คน 

- บุคลากรสายสายสนับสนุน       13      คน 

- นสิิต       -      คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร      -       คน 

รวมทั้งสิ้น   44  คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  ........5,000..........บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ    5,000  บาท 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566 
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11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 มีแผนการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน

รูปแบบของค าคมสุนทรียภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจและศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ 

11.2 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านรูปแบบของค าคม

สุนทรียภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจและศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ 

11.3 เกิดแนวทางในการสร้างการยอมรับ การให้ความร่วมมือ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ

คณะฯ ผ่านรูปแบบของสร้างและเผยแพร่ค าคมสุนทรียภาพ ท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจและศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะ 
 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  สัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   รหัสโครงการ  664101240                                                              

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

        ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ....4, 17...... 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ      นางสาวกัลยาพร กันอิน       โทร         1323            

6. หลักการและเหตุผล 

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นโครงการประจ าปท่ีีจัดด าเนนิการขึน้ ทุก

ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของคณาจารย์ท้ังหลักสูตรในการอภิปรายผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ

หลักสูตร ตลอดจนวเิคราะห์จุดออ่น จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตร เพื่อประมวลผลออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์

ประจ าปี เพื่อให้การด าเนินการของหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันการณ์  

สามารถตอบสนองกับความต้องการทางด้านแรงงาน ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารภายในของหลักสูตร รวมถึง

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อการท างานร่วมกันใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

27. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 2566 

28. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดรีะหว่างคณาจารยใ์นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ        11      คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน       1     คน 

- นสิิต        -     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ....... 66,320........  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม      จ านวน    ..........1,470....... บาท 

    ค่าอาหาร         จ านวน    .......30,000.... บาท 

     ค่าท่ีพัก       จ านวน    ......18,000..... บาท 

    ค่าเบ้ียเลี้ยง      จ านวน    ...........900..... บาท 

    เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ    จ านวน    ...........450...... บาท 

    ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      จ านวน    ......12,000...... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

    ค่าถ่ายเอกสารและค่าพิมพง์าน      จ านวน    .......2,000...... บาท 

    ค่าเช่าห้องประชุม      จ านวน    ......1,500........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       66,320   บาท  (หกหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ   พฤษภาคม  2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

25. ได้แผนยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 2567 

26. คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้กระชับความสัมพันธ์อันดที าให้มีความรักใครส่ามัคคซีึง่กันและกัน 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

      100      

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

       100     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

        100    

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

        100    

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพหลักสูตร รป.บ.   รหัสโครงการ  664101242                                         

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

    X    ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG .....4........ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ นางสาวน้ าทพิย์ เสมอเชื้อ โทร  1372    

6. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การด าเนนิการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันได้จัดการเรียน

การสอนมาแล้ว 4 ปี และมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ เพื่อให้คณาจารย์ใน

หลักสูตรได้รับทราบขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

โครงการฯ นี้นับเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการประเมินระดับหลักสูตรในสถานศึกษาท่ี

มุง่เนน้คุณภาพของบัณฑิต และเพื่อให้การพัฒนานิสติและการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ และผลการเรียนรู้ท่ี

พงึเกิดในตัวผู้เรียนในระดับหลักสูตร รวมท้ังเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพื่อให้คณาจารยใ์นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) มีความรู้ความเข้าใจ 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและร่วมกันออกแบบแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้ง

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ    5    คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน    2    คน 

- นสิิต             คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร          คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .....3,000......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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หมวดค่าใชส้อย 

   X    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ....2,500…....... บาท 

 

หมวดค่าตอบแทน  

   X   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ......500......... บาท 

 

        รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มนีาคม 2566  (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมคีวามรู้ความเข้าใจวธีิการและการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพ 

2.ได้จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ) 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

   10         

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

    10        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

     60       

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

      20      

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  
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1.โครงการ  ประชุมยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัสโครงการ  664101248                                           

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ..√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ...√..  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ........4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต        

6. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะ) ได้จัดการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจท่ัวไปท้ัง

บัณฑิตจบใหม่และผู้ท่ีปฏิบัติงานอยู่แล้วและตอ้งการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขึน้เพื่อความก้าวหน้าทางหน้าท่ีการงาน โดยมี

ปรัชญาของหลักสูตร คือ “รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้และ

ทักษะการบริหารกิจการสาธารณะอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะ อันน าไปสู่

นวัตกรรมชุมชนและสังคม”  ดังนัน้บุคลากรของหลักสูตรจ าเป็นตอ้งได้รับการพัฒนาตอ่ยอดองคค์วามรู้ตามศาสตร์ของรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ังมีการ

เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ

บาล  จึงได้ก าหนดให้มีโครงการประชุมยุทธศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบายสาธารณะ) ขึน้ 

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพตอ่ไป  

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อจัดประชุมเชิงปฏบัิตกิารและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้น

รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ      7    คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายสนับสนุน      1      คน 

- นสิิต 15 คน 

- วทิยากร                        1      คน 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ........6,000......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

  √   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    1,200     บาท 

  √   ค่าอาหาร        จ านวน    2,400............ บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

  √         ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    ...2,000.    .... บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

  √         ค่าวัสดุท่ีใชใ้นโครงการ      จ านวน    .........400........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น   6,000    บาท  (หกพันบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2565 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

27. คณาจารย์หลักสูตร รป.ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์   

28.  มีแนวทางการจัดท าแผนยทุธศาสตร์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ที่มีประสิทธภิาพและมีคุณภาพ 
ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ได้ด ี   

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 85 



  

230 
 

1.โครงการ  โครงการพัฒนาตอ่ยอดการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมปีระสิทธิภาพกับมหาวทิยาลัยคู่เทียบ รหัสโครงการ  664101252                                           

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  .......  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG 4,9,17 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร              โทร  1310  

6. หลักการและเหตุผล 

 ในยุคการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ ทิศทางการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิตจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยและ
บริบทต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย  ดังนี้แล้ว การเช่ือมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร (Expected Learning Outcome) รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    7.1 การเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวทิยาลัยคู่เทียบ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ในหลกัสูตร จ านวน 10 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วยเจ้าหนา้ที่ประจ าหลักสูตร 1 คน  

- บุคลากรหนว่ยงานท่ีร่วมเป็นเครือข่าย  10  คน  

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......10,000.......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    ........5,500............บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าเช่าเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง    จ านวน    ......3,000.............บาท 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    .......1,500........... บาท 

 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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        รวมทั้งสิ้น       .......10,000....   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน มีนาคม ป ี2566 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

     11.1 เกิดการเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวทิยาลัยคู่เทียบ 

     11.2 เกิดการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมร่วมกันในอนาคต 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80  
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1.ชื่อโครงการ  .....การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาขาพัฒนาสังคม รหัสโครงการ 664101243                                              

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ....√...ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ...4,..10 และ 16................. 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ผศ.ธัญญพัทธ์ มุง่พัฒนสุนทร        โทร  095-868-9506    

5.2 ผู้รับผิดชอบ....รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล....................โทร  088-251-8163……………………………….. 

6. หลักการและเหตุผล 

 สาขาพัฒนาสังคม หรือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดรับนิสิตมาตั้งแตปี่ 

2545 เมื่อคร้ังยังมฐีานะเป็นวทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ภายใต้มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางหลักสูตรมกีารปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยตลอดในทุก ๆ ระยะ ในปัจจุบันปีพ.ศ. 2565 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม อยู่

ในช่วงของการใชห้ลักสูตรปีการศึกษา 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 2565  

 การจัดท ายุทธศาสตร์หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของหลักสูตรท่ีก าหนดพันธกิจของหลักสูตรครอบคลุมท้ัง

ด้านหลักสูตร (มคอ.) การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การพัฒนานิสิตและการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) ตามนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ตอ้งการให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ท่ัวประเทศมีหลักสูตรท่ีสอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรท่ีทันสมัย เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศกึษาช้ันน าท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 ดังนัน้ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จึงได้เห็น

ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีโครงการนี้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์หลักสูตร ตลอดจนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียง เสริมสร้างทักษะในการพัฒนาผลงานวชิาการ และพัฒนารูปและการวัดประเมนิผลการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ จึงได้บรรจุโครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมไว้ในปีงบประมาณตามแผน 

2566 เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรหลักสูตรฯ ตามที่ได้ต้ังไว้ 

 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

29. เพื่อวางแผนจัดท ายุทธศาสตร์ของสาขาพัฒนาสังคม 

30. เพื่อศึกษาดูงานการจัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียง 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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31. เพื่อพัฒนาผลงานวชิาการของบุคลากรในสาขาพัฒนาสังคม 

32. เพื่อพัฒนารูปแบบและการวัดประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       9       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1      คน 

- นสิิต        -     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       200      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  ......30,000......  บาท 

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

หมวดค่าใชส้อย 

    ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม     จ านวน    .......3,000....... บาท 

      ค่าอาหาร        จ านวน    .....16,000....... บาท 

       ค่าท่ีพัก       จ านวน    ......8,500....... บาท 

หมวดค่าตอบแทน  

   ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน    .......2,000........ บาท 

หมวดจัดซื้อจัดจ้าง ** 

   ค่าของท่ีระลึก      จ านวน    .........500........ บาท 

        รวมทั้งสิ้น       ............30,000............   บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน พฤษภาคม ปี ...2566.... (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

29. แผนยุทธศาสตร์ของสาขาพัฒนาสังคม ประจ าป ี2566 

30. ทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียง 

31. บุคลากรในสาขาพฒันาสังคมมผีลงานวชิาการได้คุณภาพหรือเพิ่มจ านวนผลงานมากขึ้น 

32. คณาจารย์ในหลกัสูตรฯ ได้รูปแบบและการวัดประเมินผลการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
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12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

 

      20%      

ขั้นด าเนินการ(D) 

 

       50%     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

 

        20%    

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

         10%   

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  รหัสโครงการ 664101275 

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

   .../...  ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแหง่อนาคต ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  ....√...ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG  

(SDG4, 10, 17) 

เป้าหมายท่ี 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหวา่งประเทศ 

เป้าหมายท่ี 17: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลติ ที่ยั่งยืน 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณโทร  06-55262692    

5.2 ผู้ประสานงาน อ.สารณิีย์ ภาสยะวรรณ โทร  06-55262692    

6. หลักการและเหตุผล 

 ตามปรัชญาของหลักสูตรศลิปศาสตร์(พัฒนาสังคม)ท่ีระบุว่าจะมุ่งสร้างตนให้เป็นหลักสูตรฯการพัฒนาสังคมเป็น

ศาสตร์แหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิต คิดวเิคราะห์ บ่มเพาะนักพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันแผนและนโยบาย ชี้ช่องทาง

คลายปัญหา ขับเคลื่อนสังคมพัฒนาด้วยพลังปัญญารวมหมู่ และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามรอยปรัชญา

ดังกล่าว กระบวนการผลิตผลิตบัณฑิตจ าเป็นจะต้องมกีารปรับปรุงหลักสูตรฯให้มีความร่วมสมยัและสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ชบั้ณฑิต  

ฉะนั้น การส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นของผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอย่างมสี่วนร่วมจึงมี

ความส าคัญต่อการน าผลการส ารวจมาพัฒนาหลักสูตรฯ อันเป็นท่ีมาของการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย ของหลักสูตรศลิปศาสตร์(พัฒนาสังคม)ประจ าปงีบประมาณ 2566 นี้ 

 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพื่อส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้สว่นเสียของตอ่การพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตร์(พัฒนาสังคม) 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       9      คน 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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- บุคลากรสายสายสนับสนุน        2     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       5      กลุ่ม 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ) 

งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........ไมใ่ชง่บประมาณ................บาท 

        รวมทั้งสิ้น    0   บาท (ศูนยบ์าท) 

*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (โปรดระบุเดือน) 

 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

11.1 หลักสูตรศลิปศาสตร์(พัฒนาสังคม)มขี้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯในล าดับตอ่ไป 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ)   ร้อยละ 80 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการ Show & Share หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต พัฒนาสังคม รหสัโครงการ 664101270                                              

2. ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ...√....  ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

  ....√...ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

3. แพลตฟอร์มขับเคลื่อนโครงการ 

       ......  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 

       .......  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

       .......  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

4. เป้าหมาย SDG ......4, 10 และ 17................ 

5. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

5.1 ผู้รับผิดชอบ   ดร.ณวญิ เสริฐผล          โทร  095-7029290    

6. หลักการและเหตุผล 

 .......เนื่องจากหลักสูตรศลิปศาตรบณัฑิต (พัฒนาสังคม) ได้มีการพัฒนาทุก 5 ปี และมีการประเมนิคุณภาพภายในของหลกัสตุร
ทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตฐานคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ส าคัญอย่างหนึ่ง
ในการประเมิน คือ คู่เทียบ (Bench mark) ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
เพื่อใช้ส าหรับเปลียบเทียบและให้หลักสูตรมีศักยภาพมากข้ึน แต่หลักสูตรศิลปศสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ปี 2565 ยังขาดคู่เทียบ ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มีศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุมศึกษา
ของส านักงานอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ก าหนดโครงการ Show & Share เพื่อสร้างเครือข่ายระดับหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนองค์
ควมรู้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

33. เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัย 

34. เพื่อสร้างเครอืขา่ยระดับหลักสูตรระหว่างมหาวทิยาลัย 

35. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านกังานอุดมศกึษา (สกอ.)  

8. กลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรสายวชิาการ       8       คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน      1      คน 

- นสิิต        2     คน 

- ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของหลักสูตร       -      คน 

 

9. งบประมาณด าเนินการ (ประมาณการ)   

   งบประมาณมหาวิทยาลัย  .........ไมใ่ช้งบ................  บาท 

10. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  เดอืน .........เมษายน............... ปี ......2566.......... (โปรดระบเุดือน) 

11. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบั 

1.ได้เครอืขา่ยระหว่างมหาวทิยาลัย 

2.ได้คูเ่ทียบหลักสูตรระหว่างมหาวทิยาลัย 

ข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
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3.หลักสูตรมศีักยภาพมากขึ้น 

 

12. แผนการด าเนินงาน  (100%) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

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) 

            

 

13.เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ (ร้อยละ80) 

 


