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แผนปฏิบตักิาร  ประจ  าปีงบประมาณรายได ้พ.ศ. 2553 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 

 

1.1  ประวตัิความเป็นมา 

 

คณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะท่ีมีประวติัอันยาวนาน โดยเร่ิมตั้งแต่เมื่อวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2517  ซ่ึงเป็นวนัท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดร้ับการยกฐานะ  เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

พิษณุโลก และไดเ้ปิดบริการ การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์ และบณัฑิตวทิยาลยั 

ต่อมา ใน ปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก ไดร้บัการ

ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัเอกเทศและไดร้บัพระราชทาน นามวา่ "มหาวิทยาลยันเรศวร" คณะสงัคมศาสตร ์และ

คณะมนุษยศาสตร ์จึงไดร้วมตวักนัและไดร้บัการจดัตั้งใหเ้ป็นคณะใหม่ในนาม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าโครงสรา้งของคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตรม์ีขนาดใหญ่เกินไปไม่วา่จะมองในมิติใดท าใหก้ารบริหารเป็นไปอย่างล่าชา้ ขาดความคล่องตวั จึง

เห็นสมควรใหจ้ัดโครงสรา้งคณะใหม่ เพ่ือใหม้ีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง  โดยจัดสาขาวิชา ซ่ึงมี

ธรรมชาติท่ีคลา้ยคลึงกนัใหอ้ยู่ในกลุ่มเดียวกนั คณะสงัคมศาสตรจึ์งไดร้บัการจดัตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง และได้

ด าเนินการนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546)  เป็นตน้มา  โดยคณะสังคมศาสตร์ไดแ้บ่ง

โครงสรา้งการบริหารจัดการภายในและจัดการเรียนการสอน   ออกเป็น 4 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาจิตวิทยา  

สาขาวชิาประวติัศาสตร ์ สาขาวชิาพฒันาสงัคม  และสาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ 

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วนัท่ี 16 มกราคม 2553) สภามหาวิทยาลยัไดม้ีมติ

เห็นสมควรจัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และใหแ้บ่งส่วนงานภายใน  ออกเป็น 5 หน่วยงาน  คือ  

ส านักงานเลขานุการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาประวติัศาสตร ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และ

ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์
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1.2 ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์

 

  ปรชัญา 

สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งปัญญาเพ่ือสรา้งคนสรา้งสังคม ใหม้ีความเขม้แข็งทาง

คุณธรรม และองคค์วามรูสู้่เป้าหมายแหง่ความเป็นไท และสงัคมสนัติประชาธรรม 

 

ปณิธาน 

มุ่งมัน่สรา้งคน สรา้งสังคมอุดมปัญญา   ถึงพรอ้มดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม กา้วไกลสู่

สงัคมโลก  

 

วิสยัทศัน ์

สรา้งคนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเขม้แข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ในระดับ

สากล มีความเป็นเลิศดา้นการวจิยั และมีส านึกเพ่ือสงัคม 

 

พนัธกิจ 

ด าเนินการตามภารกิจ  4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการผลิตบณัฑิต 

2.   ดา้นการวิจยั 

3. ดา้นการบริการวิชาการ 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

  

เป้าประสงค ์

1. มุง่ผลิตบณัฑิตท่ีถึงพรอ้มดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพระดบัมาตรฐาน สากล 

มีความเขม้แข็งทางวิชาการ มีทกัษะการปฏิบติังานในแต่ละศาสตร ์และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  และการพฒันาประเทศ 

 2. มุง่พฒันาศกัยภาพนิสิต ใหม้ีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัยต่์อตนเอง และสงัคม และจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชีพ 

  2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย ์มีความเสียสละ และมีจิตส านึก 

เพ่ือสงัคม 

  2.3 มีประสบการณ ์สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะวชิาชีพ 

  2.4 มีความรูแ้ละทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร 

จดัการ 
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 3. พัฒนางานวิจัย เพ่ือสรา้งองค์ความรู ้ นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองนโยบาย

มหาวิทยาลยั  ในการพฒันาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแหง่การวจิยั  โดยส่งเสริมใหค้ณาจารย ์บุคลากร นิสิต ได้

ผลิตงานวิจยั ท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง เผยแพร่ในเวทีวิชาการและตีพิมพ์ในวารสาร / ส่ิงพิมพท่ี์เป็นท่ียอมรบัทั้ง

ในและต่างประเทศ 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการสังคมในรูปแบบต่างๆใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการกบัสภาพปัญหาของทอ้งถ่ิน 

  4.1 สรา้งระบบฐานขอ้มลูเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน  โดยมุง่เนน้เขตภาคเหนือตอนล่าง ใน

ดา้นประวติัศาสตร ์ภมูิปัญญา สงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จิตวิทยาเพ่ือการพฒันา การเมืองการปกครอง โดย

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกา้วหน้า เพ่ือสนับสนุนการพฒันาวชิาการ วจิยั และบริการสู่สงัคม 

  4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ใหม้ีแหล่งการเรียนรูชุ้มชน  เพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน  เช่น  

การจัดท าพิพิธภัณฑ์ทอ้งถ่ินแก่บุคคล ร่วมกับองค์กรภาครฐัและเอกชน รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทาง

วฒันธรรมไทย 

 5.  ส่ ง เส ริม  สนับส นุน  การวิจัย  การ ฟ้ืนฟู  และการอนุรัก ษ์และเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมไทย ใหแ้ก่ คณาาจารย ์บุคลากร นิสิต และสงัคม 

 6.   มุง่พฒันาหน่วยงาน ดา้นการบริหารทัว่ไป บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ ใหม้ี

ความคล่องตวั เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  ..6  บริหารจดัการโดยใชห้ลกัวชิาการบริหาร หลกัประชาธิปไตย และหลกัธรรมา-

ภิบาล  

  6.2  มีโครงสรา้งองคก์รและการบริหารชดัเจน เพ่ือความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 

  6.3 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลของงานวิชาการ 

งานวจิยั งานบริการวชิาการสู่สงัคม และงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ใหม้ีขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนั   

  6.4 สนับสนุน บุคลากรใหไ้ดร้บัการพัฒนาใหก้า้วหน้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วชิาการอยา่งเสมอภาค 

  6.5  ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้ณาจารย์ บุคลากร ไดผ้ลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือ

เล่ือนวทิยฐานะท่ีสูงขึ้ นตามสายงานต่าง ๆ 

  6.6 จดัสวสัดิการแก่คณาจารย์  บุคลากร  การพิจารณาความดี ความชอบ  มี

ระเบียบชดัเจน โปรง่ใส ยุติธรรม และตรวจสอบได ้ 
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 7.    บริหารจัดการงบประมาณตามหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้

 8. มุ่งพัฒนาใหม้ีระบบการประกันคุณภาพท่ี เอ้ืออ านวยต่อการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก และการพฒันาการบริหารจดัการ 

  8.1 จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งความเขา้ใจ ใหต้ระหนักถึงความส าคญัในเร่ือง

การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  8.2 มีระบบการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน ตามองค์ประกอบของการประกัน

คุณภาพ ใหม้ีการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพมาใชเ้พ่ือปรบัปรุง พัฒนางานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

องคก์ร 

  8.3 ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการประกัน

คุณภาพ ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรองรบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 9. ส่งเสริม สนับสนุน การน าการบริหารจดัการองคค์วามรู ้ (KM) มาเป็นส่วนหน่ึง    

ในการบริหาร 

  9.1 เสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในดา้นการบริหารจดัการองคค์วามรู ้ (KM) 

ใหแ้ก่ บุคลากร 

  9.2 ส่งเสริม สนับสนุน ใหน้ าการบริหารจัดการองค์ความรู ้ (KM)  มาใชใ้น

กระบวน การเรียนการสอนทุกระดบั เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งทางดา้นวชิาการ และการวจิยั 

  9.3 น าระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้ (KM) มาใชใ้นการพัฒนาองคก์ร 

เครือขา่ย และงานประกนัคุณภาพใหม้ีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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1.3  คณะผูบ้ริหาร 

 

 

 1.   รองศาสตราจารยพ์รรณยุพา  นพรกั คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์

 2.   นายชาญชยั  รตันวบิลูย ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

 3. ดร.สุกิจ  ขอเช้ือกลาง  รกัษาการในต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 4. รองศาสตราจารยสุ์ทธิชยั  ยงัสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว่ไป และ 

    รกัษาการในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 5. ดร.นิสาพร  วฒันศพัท ์  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

 6. ดร.ทิวากร  แกว้มณี  ผูช้่วยคณบดี 

 7. นายชาญชยั  รตันวบิลูย ์  รกัษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาประวติัศาสตร ์

 8. ดร.กุณฑล  ตรียะวรางพนัธ ์ รกัษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาจิตวทิยา 

 9. ผศ.อ านวย  พิรุณสาร  รกัษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาสงัคมวทิยา 

    และมานุษยวทิยา 

 10. นางสาวดาริน  คงสจัววิฒัน์ รกัษาการในต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิารฐัศาสตร ์

    และรฐัประศาสนศาสตร ์

 11. นางจิระประภา  ศรีปัตตา หวัหนา้ส านักงานเลขานุการคณะสงัคมศาสตร ์
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1.4  การจดัองคก์ร  โครงสรา้งองคก์ร  และโครงสรา้งการบริหาร 

 

 1. การจดัองคก์ร  

การจดัองคก์รและการแบ่งส่วนราชการ 

คณะสงัคมศาสตร ์ มีลกัษณะงานและการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดงัน้ี 

..  ส านักงานเลขานุการคณะสงัคมศาสตร์   รบัผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร  

และด าเนินงานบริหารทัว่ไป  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย   5  งาน   ดงัน้ี 

 ... งานธุรการ  แบ่งเป็น  12  หน่วยงาน  ดงัน้ี 

  1. หน่วยสารบรรณ 

  2. หน่วยประชุมและพิธีการ 

  3. หน่วยบุคคล 

  4. หน่วยอาคารสถานท่ี 

  5. หน่วยผลิตเอกสาร 

  6. หน่วยยานพาหนะ 

  7. หน่วยประชาสมัพนัธ ์

  8. หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  9. หน่วยท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

  10. หน่วยบริการวชิาการแก่สงัคม 

  11. หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา 

  12. หน่วยนเรศวรศึกษา 

 1.2 งานบริการการศึกษา  แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

  1. หน่วยจดัการเรียนการสอน 

  2. หน่วยพฒันาหลกัสูตร 

  3. หน่วยบริการวชิาการ 

  4. หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

  5. หน่วยวเิทศสมัพนัธ ์

 1.3 งานการเงินและพสัดุ  แบ่งเป็น   3 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

    1. หน่วยการเงิน 

  2. หน่วยบญัชี 

  3. หน่วยพสัดุ 



 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 

  

 

             

9 

  

 1.4 งานนโยบายและแผน  แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

  1. หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

  2. หน่วยวจิยั 

 1.5  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์  แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

  1. หน่วยกิจการนิสิต 

  2. หน่วยศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

 

 

2. ภาควิชา  รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูความรูท้างวชิาการ   การฝึกอบรมและสมัมนา   การพฒันาวชิาการ   การบริการวชิาการ   การท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนการสรา้งเครือขา่ยวชิาการ  และการบริหารจดัการด าเนินงานในภาควชิา 

 2.. ภาควิชาจิตวิทยา   ประกอบดว้ย  . สาขาวิชา และ  . หน่วยงาน  คือ สาขาวิชา

จิตวทิยา  และหน่วยฝึกอบรมทางจิตวทิยา 

 2.2 ภาควิชาประวติัศาสตร์   ประกอบดว้ย  . สาขาวิชา และ  . หน่วยงาน คือ  

สาขาวชิาประวติัศาสตร ์ และหน่วยทอ้งถ่ินศึกษา 

 2.3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย  3 สาขาวิชา และ              

. หน่วยงาน คือ  สาขาวิชาพฒันาสงัคม  สาขาวิชาการวิจยัสงัคม  สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ

หน่วยวจิยัประชากรและสงัคม ภาคเหนือตอนล่าง 

 2.4 ภาควิชารัฐศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์  ประกอบดว้ย  2 สาขาวิชา และ       

3 หน่วยงาน  คือ สาขาวิชารฐัศาสตร ์ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ และหน่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลและการ

ปกครองทอ้งถ่ิน  หน่วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา  หน่วยรฐัสภาประชาสงัคม   จงัหวดัพิษณุโลก 

 

โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการบริหาร 

1. โครงสรา้งองคก์ร 

 คณะสงัคมศาสตรม์ีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ส านักงานเลขานุการคณะฯ    

ภาควิชาจิตวิทยา   ภาควชิาประวติัศาสตร ์  ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวทิยา   และภาควชิารฐัศาสตรแ์ละ

รฐัประศาสนศาสตร์    ภายใตก้ารบริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะสงัคมศาสตร ์

 ในส่วนส านักงานเลขานุการ  มีการแบ่งสายงานภายในส านักงานเป็น  5 งาน  ไดแ้ก่   

งานธุรการ   งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพสัดุ  งานนโยบายและแผน  และงานกิจการนิสิตและศิษย์

เก่าสมัพนัธ ์  โดยในแต่ละงานจะมีหวัหน้างานเป็นผูช้่วยบริหารงาน   
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แผนภมิูที ่1     โครงสรา้งองคก์รคณะสงัคมศาสตร ์

 

ภาควิชา

ประวตัิศาสตร ์

ภาควิชาจติวิทยา 

 

ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ 

รฐัประศาสนศาสตร ์

 

ภาควิชาสงัคมวิทยา

และมานุษยวิทยา 

 

ภาควิชา 

1. งานธุรการ 

2. งานบริการการศึกษา 

3. งานการเงินและพสัดุ 

4. งานนโยบายและแผน 

5. งานกิจการนิสิตและ 

    ศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

ส านักงาน 
เลขานกุารคณะฯ 
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2.  โครงสรา้งการบริหารงาน 

 คณะสงัคมศาสตร ์ มีการบริหารจดัการและด าเนินงาน โดยคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต  รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว่ไป  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  และผูช้่วย

คณบดี  รว่มรบัผิดชอบในการบริหารงาน  

 ในการบริหารงานของส านักงานเลขานุการคณะฯ  มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการ

คณะฯ เป็นผูบ้ริหาร   หวัหน้างานธุรการและสารบรรณ   หวัหน้างานบริการการศึกษา   หวัหน้างานการเงิน

และพสัดุ    หวัหน้างานนโยบายและแผน   และหวัหน้างานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์   ร่วมรบัผิดชอบ

การบริหารงานส านักงาน 
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แผนภมิูที่ 2    โครงสรา้งการบริหารคณะสงัคมศาสตร์ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ 

งานธุรการ งานการเงนิและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศกึษา 

-  หน่วยสารบรรณ 
-  หน่วยประชุมและพิธีการ 
-  หน่วยบุคคล 
-  หน่วยยานพาหนะ 
 

ระดับปริญญาตรี 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 
-  หน่วยพัฒนาหลักสูตร 
-  หน่วยบริการวิชาการ 
-  หน่วยส่งเสริมและ 
   สนับสนุนการศึกษา 
 

-  หน่วยแผนงานและ 
    งบประมาณ 
-  หน่วยวิจัย 

-  หน่วยการเงิน 
-  หน่วยบัญชี 
-  หน่วยพัสดุ 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

-  หน่วยนเรศวรศึกษา 

-  หน่วยท้องถ่ินศึกษา 

-  หน่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปกครองท้องถ่ิน  

- หน่วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

- หน่วยรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก  

-  หน่วยวิจัยประชากรและสังคม ภาคเหนือตอนล่าง 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 

-  หน่วยฝึกอบรมทางจิตวิทยา 
-  หน่วยอาคารสถานที่ 
-  หน่วยผลิตเอกสาร 
-  หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
 

-  หน่วยประชาสัมพันธ์ 
-  หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

-  หน่วยประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
 

 

ฝ่ายกิจการทั่วไป 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ 
 

ฝ่ายบัณฑิตศกึษา 
 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 

ผู้ช่วยคณบดี 
 

ผู้ช่วยคณบดี 

 

หัวหน้าภาควชิา 

-  หน่วยกิจการนิสิต 
-  หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
-  หน่วยจัดการเรียนการสอน 
-  หน่วยพัฒนาหลักสูตร 
-  หนว่ยบริการวิชาการ 
-  หน่วยส่งเสริมและ 
   สนับสนุนการศึกษา 
 

-  หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

งานธุรการ 

 

รองคณบดี 

งานกิจการนิสิตและ
ศษิย์เก่าสัมพันธ์ 
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1.5  งบประมาณ 

 

 งบประมาณรายได้ของคณะสังคมศาสตร์  เป็นงบประมาณท่ีได้รับจากค่าบ ารุง

การศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน  (จากการเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ภาคปกติและภาค

พิเศษ, ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ และปริญญาเอก ภาคปกติ)  การบริการวชิาการ  การวจิยั และ

การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยข์องคณะสงัคมศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยไดก้ าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ เพ่ือใหค้ณะและ

หน่วยงานภายในใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัสรรเงินงบประมาณรายไดใ้นการบริหารจดัการและด าเนินงาน   

โดยในปีงบประมาณรายได ้พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดเกณฑจ์ดัสรรงบประมาณรายได ้ดงัน้ี 

  

 

 ภาคปกติ  
 

งบประมาณรายรบั  .11 %   หกั  3 % (กองทุนยอดเงินตน้) 

 

      จากน้ัน  น า   79 %   มาคิด เป็น 100%    
 

 

      60% น าเขา้เป็นรายได ้มหาวทิยาลยั         41%  จดัสรรเป็นรายไดค้ณะ 

 

 

 

 ภาคพิเศษ 
 

งบประมาณรายรบั  .11 %   หกั  3 % (กองทุนยอดเงินตน้) 

 

      27% น าเขา้เป็นรายได ้มหาวทิยาลยั         70%  จดัสรรเป็นรายไดค้ณะ 
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 จากเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณรายได ้ประจ าปี พ.ศ. 2553  คณะ

สงัคมศาสตร ์ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเป็น   กองทุนเพ่ือการศึกษา  (กองทุนหลกั)   เป็นจ านวนเงิน

ทั้งส้ิน 39,291,900 บาท   เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการและด าเนินการงานใหก้ารจดัการเรียนการสอนให้

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยมีประสิทธิภาพ  โดยคณะฯ ไดท้ าแผนการใชง้บประมาณรายไดต้ามนโยบายของ

มหาวิทยาลยั  และครอบคลุมตามพันธกิจ ทั้ง  4 ดา้น  คือ  ดา้นการผลิตบณัฑิต  ดา้นการวิจยั  ดา้นการ

บริการวชิาการ  และดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   

 

 กองทุนหลกั   กองทุนเพ่ือการศึกษา   

    แบ่งเป็นกองทุนยอ่ย จ านวน 5 กองทุน  ดงัน้ี 

 กองทุนยอ่ย 1. กองทุนพฒันาอาจารย ์

    2. กองทุนพฒันาการเรียนการสอน 

    3. กองทุนพฒันาวชิาการคณะ 

    4. กองทุนพฒันาวชิาการนิสิต 

    5. กองทุนสินทรพัยถ์าวร 

 

 

 

 กองทุนพฒันาอาจารย ์

 หมวดรายจา่ย  

 หน่วยงาน 

ค่าตอบแทน 

ใชส้อยและ

วสัด ุ

เงินอดุหนุน รวม  

     

-  ภาควิชาจิตวิทยา 50,000 25,000 75,000  

-  ภาควิชาประวติัศาสตร ์ 100,000 400,000 500,000  

-  ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 130,000 400,000 530,000  

-  ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ 120,000 200,000 320,000  
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 กองทุนพฒันาการเรียนการสอน 

 หมวดรายจา่ย  

 หน่วยงาน 

ค่าจา้ง

ชัว่คราว 

ค่าตอบแทน 

ใชส้อยและ

วสัด ุ

เงินอดุหนุน รวม  

      

-  ภาควิชาจิตวิทยา -  90,000 - 90,000  

-  ภาควิชาประวติัศาสตร์ - 21,000 50,000 71,000  

-  ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 232,800 168,800 50,000 451,600  

-  ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ - 148,700 80,000 228,700  

- ส านักงานเลขานุการคณะฯ  - 2,500,000 18,258,400 20,758,400  
      

 

 

 

 

 

 กองทุนพฒันาวิชาการคณะ 

 หมวดรายจา่ย  

 หน่วยงาน 

ค่าจา้ง

ชัว่คราว 

ค่าตอบแทน 

ใชส้อยและ

วสัด ุ

ค่า 

สาธารณูปโภค เงินอดุหนุน รวม  

       

- ส านักงานเลขานุการคณะฯ 

 

1,657,800 4,713,200 300,000 4,815,000 11,486,000  
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 กองทุนพฒันาวิชาการนิสิต 

 หมวดรายจา่ย  

 หน่วยงาน    เงินอดุหนุน  

      

-  ภาควิชาจิตวิทยา    263,300  

-  ภาควิชาประวติัศาสตร์    486,700  

-  ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา    373,000  

-  ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์    568,700  

- ส านักงานเลขานุการคณะฯ    1,055,000  
      

 

 

 

 

 

 กองทุนสินทรพัยถ์าวร 

 หมวดรายจา่ย  

 หน่วยงาน 
 

ค่าตอบแทน 

ใชส้อยและวสัด ุ
เงินอดุหนุน รวม  

      

-  ภาควิชาจิตวิทยา  - - -  

-  ภาควิชาประวติัศาสตร์  - - -  

-  ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  - 128,000 128,000  

-  ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์  - - -  

- ส านักงานเลขานุการคณะฯ  100,000 1,806,500 1,906,500  
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1.6  นโยบายและแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะสงัคมศาสตร ์ 

 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นคณะใหม่ท่ีมีส่วนส าคญัในการจดัการเรียน

การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการเพ่ือสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนการสรา้งองค์

ความรูด้า้นสงัคมศาสตร ์ คณะฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันาคณะฯ  ดา้นต่างๆ ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยน าแนวคิดเร่ืองมาตรวดัยุทธศาสตร ์(Balanced Scorecard – BSC) มาใชใ้นการด าเนินการ  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสังคมศาสตร์  เกิดจากการระดมความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์  โดยไดก้ าหนดวตัถุประสงค์การพัฒนาคณะสังคมศาสตร์และ

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงคก์ารพฒันาคณะสงัคมศาสตร ์

1. เพ่ือเป็นคณะชั้นน าทางวิชาการดา้นสงัคมศาสตร์  . ใน  .1 ของประเทศ  และมี

เครือขา่ยท่ีเขม้แข็งทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพ่ือเป็นคณะท่ีผลิตหลกัสูตรหลากหลายท่ีครอบคลุมทั้งดา้นศาสตรบ์ริสุทธ์ิ และ

ศาสตรป์ระยุกต ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสงัคม  ในระดบัชาติ และนานาชาติ 

3. เพ่ือเป็นคณะท่ีมีความเป็นเลิศทางวชิาการ   พฒันาศกัยภาพของมนุษย ์ใหม้ีความ

เป็นสากล และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

4. เพ่ือเป็นคณะท่ีเป็นศูนย์กลางแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดับภาคเหนือ

ตอนล่าง 

5. เพ่ือเป็นคณะท่ีมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการสรา้งงาน  การมีงานท า 

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต  การศึกษาต่อในสถาบันท่ีเป็นท่ี

ยอมรบั  ทั้งในและต่างประเทศ  

6. เพ่ือเป็นคณะท่ีผลิตบณัฑิตท่ีมีจิตอาสา  จิตส านึก  อุทิศต่อสงัคม  มีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์

Goal      

1. เป็นคณะท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ   พฒันาศักยภาพของมนุษย์  ใหม้ีความ

เป็นสากล และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

2. เป็นคณะท่ีมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการสรา้งงาน   การมีงานท า 

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต   การศึกษาต่อในสถาบันท่ีเป็นท่ี

ยอมรบั  ทั้งในและต่างประเทศ  

3. เป็นคณะท่ีเป็นศนูยก์ลางแหง่การแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นระดบัภาคเหนือตอนล่าง 

4. เป็นคณะท่ีผลิตหลักสูตรหลากหลายท่ีครอบคลุมทั้งดา้นศาสตร์บริสุทธ์ิ  และ

ศาสตรป์ระยุกต ์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสงัคม  ในระดบัชาติ และนานาชาติ 

5. เป็นคณะชั้นน าทางวิชาการดา้นสังคมศาสตร์  . ใน  .1 ของประเทศ  และมี

เครือขา่ยท่ีเขม้แข็งทั้งในและต่างประเทศ 

 

ดา้นการผลิตบณัฑิต  

1. ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางปัญญา  มีทักษะทางวิชาชีพท่ีโดดเด่น  มีศกัยภาพใน

การแขง่ขนั  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. เพ่ิมหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะสหวิทยาการ   เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการสรา้งงาน  การมีงานท า  ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผู ้ใชบ้ัณฑิต   การศึกษาต่อในสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับ  ทั้งในและ

ต่างประเทศ  

4. มีการขยายโอกาสและใหค้วามเสมอภาคทางการศึกษา  ทั้งในระดับปริญญาตรี 

และบณัฑิตศึกษา 

 

ดา้นการวิจยั    

1. มีความเป็นเลิศทางการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) เสริมความแข็งแกร่งและ 

องคค์วามรูใ้หม่ทางวิชาการ และการวิจยัประยุกต์ (Applied Research) สามารถ

น าไปแกปั้ญหา และช้ีน าการพฒันาสงัคมเพ่ือมุง่สู่สงัคมสนัติประชาธรรม 

2. มีศูนย/์ สถาบนัการวิจยัทางดา้นสงัคมศาสตรเ์พ่ือพฒันาองคค์วามรู ้ และพฒันา

ศกัยภาพของมนุษย ์
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3. มีเครือข่าย และมีการเผยแพร่ผลงานการท าวิจัยระดับทอ้งถ่ิน ระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ 

 

ดา้นการบริการวิชาการ    

1. เป็นศูนยก์ลางของการบริการวิชาการ การเรียนรู ้การพัฒนาสังคม รวมถึงเป็น

แหลง่ฐานขอ้มลูทางดา้นสงัคมศาสตร ์ของภาคเหนือตอนล่าง  

2. เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเสนอผลงานวิจัยทาง

สงัคมศาสตร์     ในระดบัชาติ และ/หรือนานาชาติ 

3. เป็นคณะท่ีใหบ้ริการวิชาการในเชิงรุก มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

มีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

4. สรา้งความร่วมมือกับชุมชนในทอ้งถ่ินภาคเหนือตอนล่าง  ตลอดจนมีเครือข่าย

การบริการวชิาการ ในระดบัชาติและนานาชาติ  

 

ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม    

1. เ ป็นศูนย์ข ้อมูลด้านประวัติศาสตร์  ภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน  ก ลุ่มชาติพัน ธุ์  

ศิลปวฒันธรรม และประเพณีของทอ้งถ่ินในระดับภาคเหนือตอนล่าง  มีการ

เผยแพรสู่่ระดบัชาติ และ/หรือระดบันานาชาติ 

2. มีการน าศิลปวฒันธรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน  การวิจัย  และการ

บริการวชิาการ ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสงัคม 

3. ส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ พฒันา และมีเครือข่ายดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ระหวา่งมหาวทิยาลยัและองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  

4. มุ่งผลิตและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับใหม้ีจิตส านึก  ในการท านุบ ารุงรักษา

ศิลปวฒันธรรมเพ่ือตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทางสงัคมในปัจจุบนัไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร    

1. เป็นคณะท่ีมีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

2. มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. มีการจดัระบบการบริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ใหม้ีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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4. มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการองคก์ร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัให้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์   เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  (High  

Performance Organization) 

 

 

1.7 หลกัการจดัท าแผนปฏิบตัิการ 

 

แผนปฏิบติัการ  คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยันเรศวร   มีหลกัการดงัน้ี 

1. แผนปฏิบัติการตอ้งตอบสนอง  แผนกลยุทธ์คณะสงัคมศาสตร ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย  พนัธกิจ  เป้าหมายของคณะฯ  และสอดคลอ้ง

กบัแผนกลยุทธม์หาวทิยาลยันเรศวร  และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

2. แผนปฏิบติัการเป็นกรอบแนวทางในการท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของ

คณะฯ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  โดยตอ้งมีเป้าหมายและดชันีช้ีวดัท่ีชดัเจน 

3. แผนปฏิบัติการของคณะฯ จัดท าภายใตภ้ารกิจหลัก 5 ดา้น ของมหาวิทยาลัย 

และพนัธกิจหลกั 4 ดา้น  โดยมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน     

4. แผนปฏิบัติการตอ้งสอดคลอ้งและตอบสนองต่อการบริหารงาน  และงบประมาณท่ี

ไดร้บั โดยมีการก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลการใชง้บประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ตอ้งจัดท าการประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และ

โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันาแผนงานในปีต่อไป 

6. การด าเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ และโครงการ/กิจกรรม ใหม้ีลกัษณะ

ยืดหยุน่ ตามสภาวการณ ์ เพ่ือเนน้ผลลพัธท่ี์เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

1.8  วตัถุประสงคข์องแผนปฏิบตัิการ 

 

1. เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในระดบัปฏิบติัการ  และเป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารและติดตามการด าเนินงานภายใตน้โยบาย   แผนงาน/แผนปฏิบัติการ และโครงการโดย

ผูบ้ริหารคณะฯ 

2. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ของ

คณะฯ  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการติดตามแผนการใชง้บประมาณรายไดป้ระจ าปี  

3. เพ่ือสรา้งระบบและกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคณะฯ 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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4. เพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการแต่ละปีของคณะฯ ใหม้ีกรอบการปฏิบติังานอย่าง

เป็นระบบและเป็นไปแนวทางเดียวกนั 

  แผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 จึงเป็นแนวทางการด าเนินงานท่ีช้ีกรอบทิศทางการ

พัฒนาการศึกษาระยะสั้นอย่างสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และเป้าประสงค์ของคณะฯ ท่ีมีการ

ด าเนินการต่อเน่ืองและยึดแนวคิด  “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” พรอ้มกับการวางรากฐานในการ

สรา้งระบบการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

 

1.9 การก าหนดรหสัโครงการแผนปฏิบตัิการประจ  าปี งบประมาณ พ.ศ.2553 

 

 

โครงการและกิจกรรมด าเนินงาน 

รหสัโครงการ 

 พอ.-สจ.-001 ล าดบัโครงการ (ล าดบัท่ี 1) 

 อกัษรยอ่แทน  หน่วยงานยอ่ย 

 อกัษรยอ่แทน  หน่วยงานหลกั/ภาควชิา 

 อกัษรยอ่แทน   กองทุนยอ่ย 

 

 

 

 ดชันีอกัษรยอ่ 

 

กองทุนยอ่ย 

    

 พอ. 

พส. 

พค. 

พน. 

กองทุนพฒันาอาจารย ์

กองทุนพฒันาการเรียนการสอน 

กองทุนพฒันาวชิาการคณะ 

กองทุนพฒันาวชิาการนิสิต 

 

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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ภาควิชา  

    

 สจ. 

สป. 

สพ. 

สร. 

ภาควชิาจิตวทิยา     

ภาควชิาประวติัศาสตร ์   

ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา   

ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์  

 

    

    

 
 

ส านักงานเลขานุการคณะ  
  

งานธุรการ 

    

 ธ. 

 

งานธุรการ   

แบ่งเป็น  . 2  หน่วยงานยอ่ย  ดงัน้ี 

 

    

 ธส. 

ธพ. 

ธบ. 

ธอ. 

ธผ. 

ธย. 

ธป. 

ธท. 

ธศ. 

ธช. 

ธค. 

ธน. 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยประชุมและพิธีการ 

หน่วยบุคคล 

หน่วยอาคารสถานท่ี 

หน่วยผลิตเอกสาร 

หน่วยยานพาหนะ 

หน่วยประชาสมัพนัธ ์

หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

หน่วยบริการวชิาการแก่สงัคม 

หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา 

หน่วยนเรศวรศึกษา 

 

    

    

 

 

งานบริการการศึกษา  

    

 บ. 

 

งานบริการการศึกษา  

แบ่งเป็น  5  หน่วยงานยอ่ย  ดงัน้ี 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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 บจ. 

บพ. 

บช. 

บส. 

บว. 

หน่วยจดัการเรียนการสอน 

หน่วยพฒันาหลกัสูตร 

หน่วยบริการวชิาการ 

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

หน่วยวเิทศสมัพนัธ ์

 

    

    

  

 

 

งานการเงินและพสัดุ 

    

 ง. 

 

งานการเงินและพสัดุ   

แบ่งเป็น   3 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

 

    

 งง. 

งบ. 

งพ. 

หน่วยการเงิน 

หน่วยบญัชี 

หน่วยพสัดุ 

 

    

    

 

 

งานนโยบายและแผน 

    

 ผ. 

 

งานนโยบายและแผน   

แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

 

    

 ผง. 

ผจ. 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ 

หน่วยวจิยั 

 

    

    

 

 

งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

    

 น. งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์    



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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 แบ่งเป็น   2 หน่วยงาน  ดงัน้ี 

    

 นน. 

นศ. 

หน่วยกิจการนิสิต 

หน่วยศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

 

    

    

 

 

  
  

  

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 

 

 

 
            

 

25 
 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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กองทุนพฒันาอาจารย ์

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาจติวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พอ.-สจ.–001 

2. ช่ือโครงการ  โครงการเสวนาวิชาการของคณาจารยจิ์ตวทิยา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ คณาจารยภ์าควชิาจิตวิทยา 

4. วตัถุประสงค ์    

  เพ่ือใหค้ณาจารยจิ์ตวิทยา   ไดร้บัความรูแ้ละอภิปรายความรูท้างดา้นจิตวทิยา เพ่ือน าไปใชใ้นการ 

  พฒันาตนเองและการเรียนการสอน 

5. เป้าหมาย  คณาจารยจิ์ตวทิยา  

6. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน จ านวน   25 ,111   บาท  

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 

  คณาจารยจิ์ตวทิยา ไดร้บัความรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาตนเองและการเรียนการสอน 

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ  พอ.-สป.-001 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประวติัศาสตรว์ชิาการ 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ ภาควชิาประวติัศาสตร ์    

4.  วตัถุประสงค ์

4.1  เพ่ือเสริมสรา้งความรูท้างวชิาการและประเด็นรว่มสมยัทางประวติัศาสตร ์นอกเหนือไปจาก 

 การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  4.2  เพ่ือเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดร้บัความรูจ้ากวทิยากรภายนอกซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและเป็น 

   นักวชิาการระดบัชาติ 

4.3 เพ่ือพฒันาและสรา้งภาควชิาประวติัศาสตรเ์ป็นชุมชนวิชาการท่ีเขม้แข็ง 

5.  เป้าหมายของโครงการ 

  5.1  จดับรรยายเชิงวชิาการ โดยท่ีมีวิทยากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญ  

  5.2  นิสิตของสาขาวชิาประวติัศาสตรไ์ดร้บัความรูท้างวชิาการและประเด็นรว่มสมยัทางประวติัศาสตร ์

5.3  ตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางวิชาการของคณาจารยแ์ละนิสิตท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนการสอน 

 ในหอ้งเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการเป็นมหาวิทยาลยัแหง่การวจิยั 

6.  งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน   400,000 บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  ผูเ้ขา้รว่มโครงการพึงพอใจ  ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 

8.  แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

. โครงการจดับรรยายพิเศษ  

(จ านวน 4 ครั้ง) 

ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 50,000 - 50,000 

2 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี   

สาขาวิชาประวติัศาสตร ์ครั้งท่ี 4   

มี.ค. – ส.ค. 53 - 200,000 - 200,000 

3 โครงการจดัพิมพง์านวิชาการของ 

สาขาวิชาประวติัศาสตร ์

มิ.ย. – ก.ค. 53 - 100,000 - 100,000 

4 โครงการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ม.ค. – พ.ค. 53 - 50,000 - 50,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 400 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
1. รหสัโครงการ   พอ.-สพ.-001  

2. ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาบุคลากร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ คณาจารยภ์าควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวิทยา 

4. วตัถุประสงค ์

4..  เพ่ือพฒันาองคค์วามรูข้องคณาจารย ์

4.2  เพ่ือเป็นการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการและการศึกษาในระดบัสากล 

4.3  เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคณาจารยใ์นการกา้วสู่เวทีวิชาการในระดบันานาชาติ 

4.4  เพ่ือส่งเสริมการผลิตและเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการของคณาจารย์ 

5. เป้าหมาย 

5.. มีการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคณาจารยใ์นกา้วสู่เวทีวชิาการในระดบันานาชาติ 

5.2 มีการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของคณาจารยส์าขาวชิาพฒันาสงัคม 

6. งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน     311,111    บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

คณาจารยไ์ดแ้ลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ และสรา้งเครือข่ายงานพฒันาสงัคม 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

. โครงการศึกษาดูงาน มค. – ก.ค. 53 - 300,000 - 300,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 300 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

สาขาวิชาพฒันาสงัคม 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พอ.-สพ.-001   

2. ช่ือโครงการ   โครงการเสวนาวิชาการ  “ พฒันาสงัคม” 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ คณาจารยส์าขาวชิาพฒันาสงัคม คณะสงัคมศาสตร ์

4. วตัถุประสงค ์

4..  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนองคค์วามรูท้างดา้นพฒันาสงัคมและการวจิยัสงัคมใหก้บัคณาจารย์ 

 และนิสิตสาขาวชิาพฒันาสงัคม 

4.2  เพ่ือสรา้งเครือข่ายคณาจารย ์และนิสิตสาขาวชิาพฒันาสงัคม 

5. เป้าหมาย 

คณาจารย ์และนิสิตสาขาวิชาพฒันาสงัคม ไดแ้ลกเปล่ียนองคค์วามรูท้างดา้นพฒันาสงัคม และ 

การวจิยัสงัคม และเกิดเครือข่ายการท างานพฒันาสงัคม 

6. งบประมาณ      งบประมาณรวมทั้งส้ิน  จ านวน   .11,111  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

..9  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้ลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ และสรา้งเครือข่ายงานพฒันาสงัคม 

.29  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

. โครงการเสวนาวิชาการ  

“พฒันาสงัคม” 

ตค. 52 – ก.ค. 53 - 100,000 - 100,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100 ,111  

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

สาขาวิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
1. รหสั โครงการ  พอ.-สร.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาบุคลากร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ    สาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ คณะสงัคมศาสตร ์

4. วตัถุประสงค ์

  4.1  เพ่ือส่งเสริมการผลิตงานวชิาการและรวบรวมเป็นหนังสือบทความเพ่ือเผยแพรผ่ลงาน 

   วชิาการของคณาจารย ์

  4.2   เพ่ือเป็นการจดัเวทีสมัมนาทางวชิาการระหวา่งคณาจารย ์นักวชิาการทั้งในและต่างประเทศ 

 4.3  เพ่ีอเป็นการสรา้งเครือข่ายทางดา้นวชิาการ และน าความรูท่ี้ไดร้บัจาการศึกษาดงูาน 

   มาพฒันาหลกัสูตร และการบริหารการจดัการเรียนการสอน 

  4.4   เพ่ือเป็นการสมัมนาและวางแผนงานของคณาจารย ์รวมทั้งการก าหนดทิศทางการพฒันา 

   ของสาขาวชิาฯ ต่อไปในอนาคต 

5. เป้าหมาย    

  5.1  คณาจารยม์ีการผลิตและเผยแพรง่านวชิาการ จดัท าหนังสือ รวบรวมบทความทางวชิาการ  

การจดัท าวารสาร การจดัเวทีสมัมนาทางวชิาการ การสรา้งเครือข่ายทางดา้นวิชาการ รว่มมือกนัผลิตงานวจิยั  

ระหวา่งคณาจารย ์นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

  .5 2  น าความรูท่ี้ไดร้บัจาการศึกษาดงูานมาพฒันาหลกัสูตร และการบริหารการจดัการเรียนการสอน 

6. งบประมาณ     งบประมาณรวมทั้งส้ิน  จ านวน   2 11,111 บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดแ้ลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ และสรา้งเครือขา่ย 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

. โครงการวารสารสาขาวชิารฐัศาสตร์

และรฐัประศาสนศาสตร ์

ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 01,111 - 01,111 

2 โครงการเวทีสมัมนาวิชาการ ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 40,000 - 40,000 

3 โครงการศึกษาดูงานคณาจารย ์ ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 30,000 - 30,000 

4 โครงการพฒันาอาจารย ์ ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 51,111 - 51,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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กองทุนพฒันาการเรียนการสอน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ  พส.-สป.-002 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัท าหลกัสูตรและปรบัปรุงหลกัสูตร 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ สาขาวชิาประวติัศาสตร ์    

4.  วตัถุประสงคข์องโครงการ 

4.1  เพ่ือจดัท าและปรบัปรุงรายวชิาในหลกัสูตรใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ 

 ในปัจจุบนั 

4.2  เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาเสริมสรา้งจุดแข็งของหลกัสูตร 

4.3  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูง    

5.  เป้าหมายของโครงการ 

5.1  ปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพ่ือใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั 

5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพและขยายโอกาสการแขง่ขนัใหก้บัผูจ้บการศึกษากบัการศึกษาต่อในระดบัสูง 

6.  งบประมาณ   คา่ใชจ้่ายทั้งส้ินจ านวน   50,000 บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  มีการปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

8.  แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

สาขาวิชาพฒันาสงัคม 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-สพ.-003  

2. ช่ือโครงการ   โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสูตร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ คณาจารยส์าขาวชิาพฒันาสงัคม  

4. วตัถุประสงค ์

4..  เพ่ือใหม้ีการประเมินผลหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาพฒันาสงัคม และสาขาการวจิยัสงัคม 

4.2  เพ่ือปรบัปรุงและจดัท าหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาพฒันาสงัคม และสาขาการวจิยัสงัคม 

5. เป้าหมาย 

มีการประเมินผลหลกัสูตร เพ่ือการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  

ทนัต่อสถานการณส์งัคมในปัจจุบนั และสนองตอบความตอ้งการของสงัคม 

6. งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน   จ านวน   51,111  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

มีการปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

8.  แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

. โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสตูร

พฒันาสงัคม 

ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 25 ,111  - 25 ,111  

2 โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสตูร

การวิจยัสงัคม 

ต.ค. 52 – ก.ค. 53 - 25,000 - 25,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

สาขาวิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
1. รหสั โครงการ  พส.-สร.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสูตร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ   คณาจารยส์าขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์  

4. วตัถุประสงค ์

  4.1  เพ่ือใหม้ีการประเมินผลหลกัสูตรรฐัศาสตรบณัฑิต 

  4.2  เพ่ือปรบัปรุงและจดัท าหลกัสูตรปริญญาตรีของสาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์  

5. เป้าหมาย         

  การประเมินผลหลกัสูตรและปรบัปรุงหลกัสูตรรฐัศาสตรบณัฑิต ใหส้ามารถตอบสนองต่อ 

  ความตอ้งการของผูเ้รียนได ้รวมถึงการจดัท าหลกัสูตรใหม่ รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต  

6. งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน   จ านวน  40,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

มีการปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

8.  แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

สาขาวิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสั โครงการ  พส.-สร.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการประชาสมัพนัธส์าขาวชิา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ    สาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์  

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือประชาสมัพนัธเ์ผยแพรผ่ลการด าเนินงานข่าวสารต่างๆ การจดัการเรียนการสอนและ

หลกัสูตรของสาขาวชิาฯ 

  4.2 เพ่ือประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรต่างๆ ท่ีสาขาวิชารบัผิดชอบใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลาย 

  4.3  เพ่ือจดัท าโครงสรา้งการบริหารงานของสาขาวชิา ใหบุ้คคลทัว่ไปไดร้บัรูแ้ละสามารถติดต่อ

ประสานงานได ้โดยเฉพาะในการบริการวชิาการ 

5. เป้าหมาย    

สาขาวชิาฯ สามารถเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน ข่าวสารต่างๆ การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่

หลกัสูตรใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในทางวชิาการ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งและต่อเน่ือง 

6. งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน   จ านวน 40,000 บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

มีการเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน ข่าวสารต่างๆ และเผยแพรห่ลกัสูตรใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบั

ในทางวชิาการ 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บจ.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคพิเศษ 

  4.2 เพ่ือใหง้านบริการการศึกษา สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 

  4.3 เพ่ือจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  

  เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงานของงานบริการการศึกษา 

6. งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  3,100,000   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  การบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคพิเศษ ไดร้บัการอ านวยความสะดวก  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  และมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

. คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53 - 2,940,000 - 2,940,000 

2 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรมใน

รายวิชา (จ านวน 8 ครั้ง) 

ต.ค. 52 – ก.ค. 53  90,000  90,000  

3 โครงการเตรียมความพรอ้ม 

การฝึกงานของนิสิต 

ม.ค. – ก.ค. 53  
15,000 

 
     15,000  

4 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/ 

ประชุมผูป้กครองนิสิต 

พ.ค. – ก.ค. 53  
35,000 

 
     35,000  

5 โครงการสงัเคราะหภ์ูมิปัญญาไทย 

เพื่อการพฒันาสงัคม 

ม.ค. – ก.ค. 53  
10,000 

 
     10,000  

6 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาจิต

ส าหรบันิสิตใหม ่

พ.ค. – ก.ค. 53 - 
10,000 

- 
     10,000  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,100,000 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บจ.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการปริญญาโท ภาคปกติ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคปกติ 

  4.2 เพ่ือใหง้านบริการการศึกษา สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 

  4.3 เพ่ือจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท ภาคปกติ  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย   

  เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงานของงานบริการการศึกษา 

6. งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  1,000 ,111  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  การบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคปกติ ไดร้บัการอ านวยความสะดวก  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  และมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  890 ,111   890 ,111  

2 โครงการติดตามความกา้วหนา้ 

ในการเรียน 

ม.ค. – ก.ค. 53  61,111  61,111 

3 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

ในรายวิชา (จ านวน 4 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  51,111  51,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,000,000 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บจ.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการปริญญาเอก ภาคปกติ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคปกติ 

  4.2 เพ่ือใหง้านบริการการศึกษา สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 

  4.3 เพ่ือจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคปกติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาเอก ภาคปกติ  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  

  เกิดประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงานของงานบริการการศึกษา 

6. งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  2,800,000   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  การบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคปกติ ไดร้บัการอ านวยความสะดวก  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  และมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  2,630,000   2,630,000 

2 โครงการบรรยายวิชาการ  

(จ านวน  6  ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  61,111  61,111 

3 โครงการประชุมและสมัมนา 

ทางวิชาการ (จ านวน  3 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  61,111  61,111 

4 โครงการติดตามความกา้วหนา้ 

ของนิสิต (จ านวน  2 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  51,111  51,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,800,000 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ   พส.-บจ.-004 

2. ช่ือโครงการ   โครงการบริหารจดัการสาขาวชิาพฒันาสงัคม 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4.  วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือจดัการศึกษา และอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท  

   ภาคพิเศษ ศศ.ม.สาขาวชิาพฒันาสงัคม  ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ 

  4.2 เพ่ือใหง้านบริการการศึกษา สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 

5. เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ ศศ.ม.สาขาวชิาพฒันาสงัคม  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย เกิดประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงาน 

  ของงานบริการการศึกษา 

6. งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  550,400   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  การบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ ศศ.ม.สาขาวชิาพฒันาสงัคม ไดร้บัการอ านวย 

  ความสะดวก เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  450,411  450,411 

2 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

ในรายวิชา (จ านวน 4 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  75 ,111   75 ,111  

3 โครงการสมัมนา IS  (จ านวน 6 ครั้ง) พ.ย. 52 – ก.ค. 53  25 ,111   25 ,111  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 550,400 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บจ.-005 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการบริหารจดัการสาขาวชิานโยบายสาธารณะ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือจดัการศึกษา และอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท  

   ภาคพิเศษ รป.ม.สาขาวชิานโยบายสาธารณะ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.2 เพ่ือใหง้านบริการการศึกษา สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 

5.  เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ  รป.ม.สาขาวชิานโยบายสาธารณะ   

  เป็นไปดว้ย ความเรียบรอ้ย เกิดประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงาน 

  ของงานบริการการศึกษา 

6. งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  4,689,000   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  การบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ รป.ม.สาขาวชิานโยบายสาธารณะ  

  ไดร้บัการอ านวย ความสะดวก  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพในการจดั 

  การเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  2,800 ,111   2,800 ,111  

2 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

ในรายวิชา (จ านวน 10 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  100,000  100,000 

3 โครงการสมัมนา IS (จ านวน 6 ครั้ง) พ.ย. 52 – ก.ค. 53  350,000  3S50,000 

4 คา่บริหารจดัการศนูยพ์ิจิตร ต.ค. 52 – ก.ค. 53  1,089,000  1,089,000 

5 โครงการบริหารจดัการสาขาวิชา 

(จ านวน 10 ครั้ง) 

ต.ค. 52 – ก.ค. 53  350,000  350,000 

วมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,689 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บจ.-006 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการบริหารจดัการสาขาวชิาการจดัการความขดัแยง้ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือจดัการศึกษา และอ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท   

   ภาคพิเศษ  รป.ม.สาขาวชิาการจดัการความขดัแยง้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  4.2 เพ่ือใหง้านบริการการศึกษา สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย 

5.  เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ รป.ม.สาขาวชิาการจดัการความขดัแยง้  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  เกิดประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงาน 

  ของงานบริการการศึกษา 

6.  งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  779,000   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  การบริหารจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ รป.ม.สาขาวชิาการจดัการความขดัแยง้  

  ไดร้บัการอ านวยความสะดวก  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และมีประสิทธิภาพในการจดั 

  การเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  724 ,111   724 ,111  

2 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

ในรายวิชา (จ านวน 3 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  55,000  55,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 779 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ  พส.-บจ.-007 

2. ช่ือโครงการ  โครงการบริหารจดัการหลกัสูตรประวติัศาสตร ์(คูข่นาน) 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ  หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์    

        4.. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการหลกัสูตรประวติัศาสตร ์(คูข่นาน) 

       4.2 เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย  

   และมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 การบริหารจดัการการเรียนการสอนหลกัสูตรประวติัศาสตร ์(คูข่นาน) เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  

 และเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน  4,800,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  การบริหารจดัการศึกษาหลกัสูตรประวติัศาสตร ์(คูข่นาน) ไดร้บัการอ านวยความสะดวก  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  2,694 ,111   2,694 ,111  

2 คา่บริหารจดัการหลกัสตูร ต.ค. 52 – ก.ค. 53  602,000  602,000 

3 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

ในรายวิชา (จ านวน 25 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  1,204,000  1,204,000 

4 โครงการสหกิจศึกษา พ.ย. 52 – ก.ค. 53  300,000  300,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,800 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พส.-บจ.-008 

2. ช่ือโครงการ  โครงการบริหารจดัการหลกัสูตรพฒันาสงัคม (คูข่นาน) 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ  หน่วยจดัการเรียนการสอน งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์    

  4.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการหลกัสูตรพฒันาสงัคม (คูข่นาน) 

        4.2 เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย  

   และมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

  การบริหารจดัการการเรียนการสอนหลกัสูตรพฒันาสงัคม (คูข่นาน) เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  

  และเกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 

6. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน  200,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  การบริหารจดัการศึกษาหลกัสูตรพฒันาสงัคม (คูข่นาน) ไดร้บัการอ านวยความสะดวก  

  เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  และมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนการสอน ต.ค. 52 – ก.ย. 53  130,111  130,111 

2 คา่บริหารจดัการหลกัสตูร ต.ค. 52 – ก.ค. 53  50,011  50,000 

3 โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

ในรายวิชา (จ านวน 4 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  20,000  20,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ,111  

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บพ.-001 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการประเมินการเรียนการสอนและหลกัสูตร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยพฒันาหลกัสูตร  งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือประเมินการเรียนการสอนของอาจารย ์โดยนิสิต 

  2.4  เพ่ือประเมินหลกัสูตรโดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา / โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

5. เป้าหมาย 

  5.1 ไดผ้ลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย ์โดยนิสิต เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันา 

   การเรียนการสอน 

  5.2  ไดผ้ลประเมินหลกัสูตรโดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา   / โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต เพ่ือน าไปใชใ้นการ 

   พฒันาหลกัสูตร 

6.   งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  40 ,111   บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  9.. เก็บรวบรวมขอ้มลูผลประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโ์ดยนิสิต ไดไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 91  

   และผลการประเมินมีความพึงพอใจเฉล่ีย ไมน่อ้ยกวา่  2.6 (ระดบัปานกลาง) 

  9.2  เก็บรวบรวมขอ้มลูผลประเมินหลกัสูตรโดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา ไดไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  91  

  9.3  เก็บรวบรวมขอ้มลูผลประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต ไดไ้มน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  51  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารยโ์ดยนิสิต 

(จ านวน  3 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  20,111  20,111 

2 โครงการประเมินหลกัสตูร 

โดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

(จ านวน  2 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ม.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

3 โครงการประเมินหลกัสตูร 

โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต  (จ านวน  2 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  10,000  10,000 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40 ,111  

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พส.-บพ.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยพฒันาหลกัสูตร  งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4..  เพ่ือพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้ีความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของตลาดการศึกษา 

  4.2  เพ่ือเผยแพรป่ระชาสมัพนัธห์ลกัสูตรของคณะสงัคมศาสตร ์ใหก้บัสาธารณชน 

5. เป้าหมาย 

  5..  คณะสงัคมศาสตรจ์ะมีหลกัสูตรท่ีมีความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของตลาดการศึกษา 

  5.2  หลกัสูตรของคณะสงัคมศาสตรไ์ดม้ีการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กัแก่สาธารณชน 

6.  งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  300 ,111   บาท 

7.   ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

 หลกัสูตรมีความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของตลาดการศึกษา 

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการจดัท าหลกัสตูรใหม่  

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  30,111  30,111 

2 โครงการพฒันาและปรบัปรุง

หลกัสตูร (จ านวน  5 หลกัสตูร) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  200,111  200,000 

3 โครงการประชุมเพื่อพฒันาหลกัสตูร 

(จ านวน  9 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  70,000  70,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 300 ,111  

 

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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กองทุนพฒันาวิชาการคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบุคคล งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธบ.-001 

2.  ช่ือโครงการ   ทุนพฒันาบุคลากร  

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบุคคล  งานธุรการ  

4.  วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลการในดา้นการศึกษาต่อ การอบรม สมัมนา และศึกษาดงูาน  

   โดยน าความรูท่ี้ไดม้าพฒันาคณะสงัคมศาสตร ์

  4.2 เพ่ือพฒันาบุคลากรใหเ้กิดแนวความคิดท่ีสรา้งสรรค ์และสามารถน าแนวความคิดมาพฒันา 

   การท างานของบุคลากรในคณะฯใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้ น 

5.  เป้าหมาย 

  5..  บุคลากรจะไดม้ีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มีความรูแ้ละแนวคิดมาพฒันาตนเองและคณะต่อไป 

  5.2  การพฒันาคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว ้

6. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน   1,200,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

  7.1 คณะสงัคมศาสตรม์ีการจดัสรรทุนอุดหนุนเพ่ือพฒันาบุคลากร  

  7.2 บุคลากรมีความพึงพอใจในการจดัสรรทุนอุดหนุนพฒันาบุคลากร ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบุคคล งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธบ.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาบุคลากร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบุคคล งานธุรการ  

4. วตัถุประสงค ์

  4.1  เพ่ือใหบุ้คลากรดร้บัทราบถึงปัญหาการท างานในรอบปีท่ีผ่านมา และไดน้ าความรู ้ 

   แนวความคิด มาพฒันาตนเองในการท างาน ตลอดจนปรบัปรุงในการท างานร่วมกนั 

  .4 2  เพ่ือส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพ  ความสามคัคี  และสรา้งขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร 

  .4 3  เพ่ือเตรียมความพรอ้มทางดา้นสุขภาพกายในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  

   และส่งเสริมใหบุ้คลากรรกัษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี 

5.  เป้าหมาย 

  5..  ผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะฯ จะไดต้ระหนักถึงปัญหาการท างานและแนวทางในการ 

   แกไ้ข และน าแนวความคิดมาพฒันาทั้งตนเองและพฒันางานต่อไป 

  .5 2  บุคลากรมีโลกทศัน์กวา้งไกล มีประสบการณย์ิ่งขึ้ น มีความสามคัคี มีก าลงัใจในการท างาน  

   มีการเตรียมความพรอ้มในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้ น 

6. งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน   480,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

  7.1 บุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี - ดีมาก  

  7.2 บุคลากรเขา้รว่มโครงการ/กิจกรรม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ม.ค. – ก.ค. 53  50 ,111   50 ,111  

2 โครงการระดมความคิดเพื่อพฒันาบุคลากร เม.ย. – ก.ค. 53  200 ,111   200 ,111  

3 โครงการอบรมเทคนิคการท างานเป็นทีม ก.พ. – มิ.ย. 53  80 ,111   80 ,111  

4 โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

(จ านวน 2 ครั้ง) 

ก.พ. – ก.ค. 53  60 ,111   60 ,111  

5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ม.ค. – ก.ค. 53  60 ,111   60 ,111  

6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์ ม.ค. – ก.ค. 53  30 ,111   30 ,111  
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 480 ,111  

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบุคคล งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธบ.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบุคคล งานธุรการ  

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเอง และสามารถน ามาพฒันาการบริหารจดัการคณะฯ  

   ไดม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  

  .4 2  เพ่ือพฒันาวสิยัทศัน์ ประสบการณ ์ของผูบ้ริหารในดา้นการบริหารจดัการ และการพฒันาคณะฯ 

  .4 3  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นดา้นการบริหารจดัการ การด าเนินงาน ระหวา่งคณะต่างๆ  

   ในมหาวทิยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

5.   เป้าหมาย 

  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ มีประสบการณย์ิ่งขึ้ น มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นดา้นการบริหารจดัการ  

  การด าเนินงาน ระหวา่งคณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยัทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารบริหาร 

  จดัการ การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

6. งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน   400,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ มีประสบการณ ์และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นดา้นการบริหารจดัการ  

  และการด าเนินงาน 

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 

(จ านวน 2 ครั้ง) 

ก.พ. – ก.ค. 53  400,000  400,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 400 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบุคคล งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ  พค.-ธบ.-004 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการความรว่มมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ  

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบุคคล งานธุรการ  

4.  วตัถุประสงค ์

  4..  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนองคค์วามรูร้่วมกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 

  4.2  เพ่ือเป็นการสรา้งเครือข่ายกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 

   การเรียนการสอน การศึกษา คน้ควา้และวจิยัต่อไป 

5. เป้าหมาย 

มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู ้และสรา้งเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษา คน้ควา้และวจิยัต่อไป 

6.  งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  211,111  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ     

  7.1 มีการศึกษาดงูานและ/หรือสรา้งเครือขา่ยกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ  

   อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

  7.2 บุคลากรไดร้บัประสบการณท่ี์ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษา คน้ควา้ และ/หรือ 

   การวจิยัต่อไป 

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั 

ในต่างประเทศ  (จ านวน 2 ครั้ง) 

ก.พ. – ก.ค. 53  200,011  200,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

งานธุรการ  งานบริการการศึกษา   

งานการเงินและพสัดุ  งานนโยบายและแผน  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ  พค.-ธค.-001 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูส านักงานเลขานุการคณะ  

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ งานธุรการ  งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพสัดุ   

     งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

4.  วตัถุประสงค ์

   4..  เพ่ือจดัท าระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ ภายในส านักงานเลขานุการคณะฯ  

   4.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจดัท ารายงานสรุป การสืบคน้ขอ้มลู และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

    ในการท างาน  

5.  เป้าหมาย 

มีการจัดท าขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ มีฐานขอ้มูลสามารถจัดท ารายงานสรุปและสืบคน้ขอ้มูลไดง้่าย 

และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในท างานไดม้ากยิ่งขึ้ น 

6.   งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  161,111  บาท 

7.   ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  7.1 มีระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานเลขานุการคณะ และบุคลากร 

  7.2 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระบบฐานขอ้มูลในระดบัดี – ดีมาก 

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการจดัท าระบบฐานขอ้มลู 

(จ านวน 5 ครั้ง) 

 - งานธุรการ 

 - งานบริการการศึกษา 

 - งานการเงินและพสัดุ 

 - งานนโยบายและแผน 

 - งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

ก.พ. – ก.ค. 53  160,000  160,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 160 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

งานธุรการ  งานบริการการศึกษา   

งานการเงินและพสัดุ  งานนโยบายและแผน  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธค.-002 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการจดัท าคูม่ือการปฏิบติังาน 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ งานธุรการ  งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพสัดุ   

    งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

4. วตัถุประสงค ์

  4..  เพ่ือเป็นการรวมรวมองคค์วามรู ้ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบติังานของแต่ละงาน 

   ในส านักงานเลขานุการคณะฯ 

  4.2  เพ่ือเป็นการรวมรวมระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการปฏิบติังาน 

5.  เป้าหมาย 

  5.1 มีการรวมรวมองคค์วามรู ้ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบติังาน 

  5.2 บุคลากรไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบติังานของแต่ละงาน 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

  มีคูม่ือการปฏิบติังานท่ีรวมรวมองคค์วามรู ้ขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบติังาน  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการจดัท าคูมื่อการปฏิบติังาน 

 (จ านวน 5 ครั้ง) 

 - งานธุรการ 

 - งานบริการการศึกษา 

 - งานการเงินและพสัดุ 

 - งานนโยบายและแผน 

 - งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

ก.พ. – ก.ค. 53  100,011  100,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.   รหสัโครงการ   พค.-บส.-001 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการสมัมนาสหกิจศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา งานบริการการศึกษา  

4.  วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตไดม้ีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ และฝึกฝนทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 

  .4 2  เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กการท างานร่วมกนัเป็นทีม รูจ้กัการอยูร่ว่มกนัในสงัคม และท าประโยชน์ 

         ใหก้บัชุมชนและสงัคม 

5. เป้าหมาย 

  เพ่ิมโอกาสใหก้บันิสิตท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  

  และสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บันิสิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

6.   งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  210 ,111   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  7.1 นิสิตท่ีเขา้รว่มไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ การฝึกการท างาน และการอยูร่ว่มกนั 

   ในสงัคมต่างประเทศ   

  7.2 นิสิตท่ีเขา้รว่มมีผลคะแนนเฉล่ียจากการประเมินการฝึกงาน ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  80 

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 อาจารยท่ี์ปรึกษานิสิตท่ีเขา้ร่วม

โครงการฯ เดินทางไปนิเทศกง์านนิสิต 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  150,111  150,111 

2 จดัสมัมนาสหกิจศึกษา   

(จ านวน 3 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  60,000  60,001 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 210 ,111  

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.   รหสัโครงการ   พค.-บส.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการอบรมเพ่ือพฒันางานวชิาการ 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศึกษา 

   ตามหลกัสูตร โดยมีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน 

   เป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 

  2.4  เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการศึกษามีความเขา้ใจในงานวชิาการมากยิ่งขึ้ น 

5. เป้าหมาย 

  5.1  อาจารยน์ าความรูไ้ปปรบัปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

  5.2  อาจารยอ์อกแบบการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  5.3  บุคลากรมีการน าความรูท่ี้ไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาการท างาน 

6.  งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  90 ,111   บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  7.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี - ดีมาก  

  7.2 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการบรรยายวิชาการ  "การจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั" 

มี.ค. – ก.ค. 53  20 ,111   20 ,111  

2 โครงการบรรยายวิชาการ "จิตปัญญา"  ก.พ. – ก.ค. 53  20,111  20,111 

3 โครงการบรรยายวิชาการ "กลยุทธก์ารสอน

และการประเมินผล"  

ก.พ. – ก.ค. 53  25,111  25,111 

4 โครงการบรรยายวิชาการ "TQF"  ก.พ. – ก.ค. 53  25,111  25, 111  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 90 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พค.-บช.-001 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการบรรยายวชิาการนานาชาติ 

3.   ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบริการวชิาการ  งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือการสรา้งองคค์วามรู ้ แลกเปล่ียนความรู ้วฒันธรรมและเหตุการณ์ท่ีเป็นสากล 

  4.2  เพ่ือใหเ้กิดเครือขา่ยในการประสานการเรียนรูแ้ละแลกเปล่ียนเรียนรูท่ี้เป็นสากล 

  4.3  เพ่ือเป็นการบริการวชิาการท่ีเป็นสากลแก่สงัคม อนัเป็นการสรา้งช่ือเสียงใหค้ณะ 

   และมหาวทิยาลยั 

5. เป้าหมาย 

  บุคลากร และสาธารณชนไดร้บัองคค์วามรู ้ พรอ้มทั้งแลกเปล่ียนความรู ้วฒันธรรมและเหตุการณ ์

  อีกทั้งประสาน สรา้งเครือขา่ยท่ีเป็นสากล เพ่ือเป็นการบริการวชิาการท่ีเป็นสากลแก่สงัคม  

  อนัเป็นการสรา้งช่ือเสียงใหค้ณะและมหาวทิยาลยั  

6.  งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100 ,111   บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  7.1 มีการจดับรรยายวชิาการนานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

  7.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี - ดีมาก  

  7.3 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยวิเทศสมัพนัธ ์งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พค.-บว.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการสรา้งเครือข่ายดา้นวชิาการกบัหน่วยงานต่างประเทศ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยวเิทศสมัพนัธ ์ งานบริการการศึกษา 

4.  วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือการสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้ แลกเปล่ียนความรู ้ รว่มกบัหน่วยงานต่างเทศ 

  4.2  เพ่ือใหเ้กิดเครือขา่ยในการประสานการเรียนรูแ้ละแลกเปล่ียนเรียนรูท่ี้เป็นสากล  

   ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษา คน้ควา้และวจิยัต่อไป 

5. เป้าหมาย 

มีเครือขา่ยรว่มกบัหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือการแลกเปล่ียนองคค์วามรู ้และประโยชน์ต่อ 

การเรียนการสอน การศึกษา คน้ควา้และวจิยัต่อไป 

6.  งบประมาณ   งบประมาณรวมทั้งส้ิน  200 ,111   บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ     

  มีการศึกษาดงูานและ/หรือสรา้งเครือขา่ยกบัหน่วยงานต่างประเทศ  

  อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการสรา้งเครือขา่ยดา้นวิชาการ

กบัหน่วยงานต่างประเทศ  

)จ านวน 2 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  200,000  200,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ,111  

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.   รหสัโครงการ   พค.-บช.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการสมัมนาวชิาการ 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบริการวชิาการ  งานบริการการศึกษา  

4.  วตัถุประสงค ์

  4.. เพ่ือใหก้ารพฒันา การเรียนรู ้และแลกเปล่ียนความรู ้ เหตุการณท่ี์เป็นสากล   

   และเกิดเครือขา่ยในการประสาน 

  4.2 เพ่ือเป็นการบริการวชิาการท่ีเป็นสากลแก่สงัคม อนัเป็นการสรา้งช่ือเสียงใหค้ณะ 

   และมหาวทิยาลยั 

5.  เป้าหมาย 

  บุคลากรและผูเ้ขา้รว่มไดร้บัองคค์วามรู ้ พรอ้มทั้งแลกเปล่ียนความรู ้และเหตุการณ ์

  อีกทั้งประสานสรา้งเครือข่ายท่ีเป็นสากล เพ่ือเป็นการบริการวชิาการท่ีเป็นสากลแก่สงัคม  

  อนัเป็นการสรา้งช่ือเสียงใหค้ณะและมหาวทิยาลยั  

6.   งบประมาณ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน  120 ,111   บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  7.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี - ดีมาก  

  7.3 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการสมัมนาวิชาการ 

(จ านวน 2 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  120,000  120,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 120 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธค.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา งานธุรการ คณะสงัคมศาสตร ์

4. วตัถุประสงค ์

  4..  เพ่ือเป็นการประเมินและพฒันาคุณภาพของการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ และเกิด 

   การเปล่ียนแปลง เกิดคุณภาพต่อการท างานภายในคณะฯ 

  4.2  เพ่ือใหบุ้คลากรมีความสนใจ และเห็นความส าคญัในการประกนัคุณภาพการศึกษา  

   และเกิดการยอมรบัในระบบ และกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

5.  เป้าหมาย 

  5.. บุคลากรคณะสงัคมศาสตร ์ไดร้บัความรูด้า้นประกนัคุณภาพการศึกษามากขึ้ น 

  5.2 คณะสงัคมศาสตร ์ไดร้บัขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผล เพ่ือน ามาใชใ้นการ 

   ปรบัปรุงพฒันางานต่อไป 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100 ,111 บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ    

  7.1 มีการจดัท าการประเมินคณะสงัคมศาสตร ์ อยา่งละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

  7.2 บุคลากรมีความรู ้ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพการศึกษา และมีแนวทางในการพฒันา 

   คุณภาพของงาน 

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อืน่ๆ (ระบุ) 

1 โครงการประเมินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ  

มิ.ย. – ก.ค. 53  50 ,111   50 ,111  

2 โครงการประชุมติดตามความกา้วหนา้ 

การเก็บเอกสาร  

ธ.ค. – พ.ค. 53  10,111  10,111 

3 โครงการประชุมสมัมนาเสริมสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ  (จ านวน 2 ครั้ง) 

ม.ค. – มิ.ย. 53  30,111  30,111 

4 โครงการ "Big Cleaning Day" ธ.ค. – ก.ค. 53  10,111  10,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

งานธุรการ  งานบริการการศึกษา   

งานการเงินและพสัดุ  งานนโยบายและแผน  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธค.-004 

2.  ช่ือโครงการ   โครงการการจดัการความรู ้

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ งานธุรการ  งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพสัดุ   

      งานนโยบายและแผน  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

4.  วตัถุประสงค ์

   .4 1  เพ่ือใหบุ้คลากรเห็นความส าคญั เขา้ใจ และสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน 

   4.2 เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัในระบบ กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดแ้ลกเปล่ียน 

    เรียนรูก้นัภายในหน่วยงานและงานอ่ืนๆ 

5.  เป้าหมาย 

   5.1 บุคลากรไดพ้ฒันางานโดยใชก้ารจดัการความรู ้(KM) มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน 

   5.2 มีการน าระบบการจดัการความรู ้(KM) มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน 

6.  งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  7 1,111  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

   7.1 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นหน่วยงาน มีการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KM) มาเป็นส่วนหน่ึง 

    ของการด าเนินงาน 

   7.2 บุคลากรเขา้รว่มโครงการ/กิจกรรม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

8.   แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการการจดัการความรูด้า้นประกนัคุณภาพ  ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

2 โครงการการจดัการความรูด้า้นการบริหารความเส่ียง  ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

3 โครงการการจดัการความรูด้า้นการวเิคราะห ์

ความตอ้งการใชท้รพัยากร 

ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

4 โครงการจดัการความรูด้า้นงานการเงินและพสัดุ  ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

5 โครงการจดัการความรูด้า้นระบบงานธุรการ 

และสารบรรณ  

ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

6 โครงการจดัการความรูด้า้นงานนโยบายและแผน  

และงานวิจยั  

ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  

7 โครงการจดัการความรูด้า้นงานบริการการศึกษา  ม.ค. – ก.ค. 53  10 ,111   10 ,111  
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 70 ,111  

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ งานนโยบายและแผน 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พค.-ผง.-001 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมและพฒันางานนโยบายและแผน 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยแผนงานและงบประมาณ  งานนโยบายและแผน   

4.  วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนของคณะสงัคมศาสตร ์ 

   และยงัเป็นการรวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ ในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

  4.2 เพ่ือการพฒันาและปรบัปรุงแผนการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของคณะสงัคมศาสตร ์

5.  เป้าหมาย 

  5.1 สามารถเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน และมีการรวบรวม 

   ขอ้มลูดา้นต่างๆ ในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

  5.2 มีการเตรียมความพรอ้มในการพฒันาและปรบัปรุงแผนการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของคณะ

สงัคมศาสตร ์

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน   340,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

  7.1 ไดเ้ผยแพรผ่ลการด าเนินงาน หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน 

  7.2 มีการรวบรวมขอ้มลูของคณะสงัคมศาสตรใ์นดา้นต่างๆ ในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

  7.3 มีการเตรียมความพรอ้มในการพฒันาและปรบัปรุงแผนการด าเนินงานดา้นต่างๆ  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี  ม.ค. – ก.ค. 53  100 ,111   100 ,111  

2 โครงการเผยแพร่ใหค้วามรูด้า้นนโยบาย 

และแผน  

เม.ย. – ก.ค. 53  10,011  10,111 

3 โครงการพฒันาและปรบัปรุง 

แผนการด าเนินงานคณะ  

ก.พ. – มิ.ย. 53  200,111  200,111 

4 โครงการจดัท าเว็บไซดง์านนโยบายและแผน  ก.พ. – ก.ค. 53  30,111  30,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 340 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยวิจยั  งานนโยบายและแผน 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พค.-ผจ.-001 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมและพฒันาหน่วยวจิยั 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยวจิยั  งานนโยบายและแผน   

4.  วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือเผยแพร ่ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน กฎระเบียบ ดา้นการวจิยัของคณะฯ   

   ใหบุ้คลากรและสาธารณชนไดร้บัทราบ  

  4.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสารในการประสานงานดา้นการวจิยัของคณะฯ 

5.  เป้าหมาย 

  5.1 สามารถเผยแพร ่ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานดา้นการวจิยัของคณะฯ 

  5.2 บุคลากรและสาธารณชนมีช่องทางการส่ือสารในการประสานงานดา้นการวจิยัของคณะฯ 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน   30,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

  7.1 ไดเ้ผยแพร ่ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน กฎระเบียบ ดา้นการวจิยัของคณะฯ 

  7.2 มีช่องทางการส่ือสารในการประสานงานดา้นการวจิยัของคณะฯ  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

งานการเงินและพสัดุ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1.  รหสัโครงการ  พค.-งง.-001 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมและพฒันางานการเงินและพสัดุ 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ งานการเงินและพสัดุ  

4.  วตัถุประสงค ์  

  4.1  เพ่ือเป็นการเผยแพร ่และสรา้งความเขา้ใจ เก่ียวกบักฎระเบียบ ของงานการเงินและพสัดุ 

  4.2 เพ่ือเป็นการพฒันางานการเงินและพสัดุใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5.  เป้าหมาย 

  5.1  บุคลากร คณะสงัคมศาสตร ์มีความรูด้า้นการเงินและพสัดุเพ่ิมมากขึ้ น 

  5.2  งานการเงินและพสัดุ มีแผนกลยุทธด์า้นการเงินไวใ้ชใ้นการปฏิบติังาน 

  5.3  งานการเงินและพสัดุ มีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีง่ายต่อการใชง้าน 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 55,000 บาท  

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1  ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบังานเเงินและพสัดุเพ่ิมมากขึ้ น 

  7.2  มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.3 การจดัเก็บเอกสารทางดา้นการเงินและพสัดุมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้ น  

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการ  Knowledge Free เวอ่ร ์ ม.ค. – พ.ค. 53  5,111  5,111 

2 โครงการจดัท าแผนกลยุทธ ์

ดา้นการเงิน 

พ.ย. 52 – ก.พ. 53  20,111  20,111 

3 โครงการจดัเก็บเอกสาร 

ดา้นการเงินและพสัดุ 

พ.ย. 52 – ก.พ. 53  30,000  30,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 55 ,111  
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธท.-001 

2. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมและพฒันาหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานธุรการ 

4.  วตัถุประสงค ์  

  4.1  เพ่ือเป็นการเผยแพร ่ขา่วสาร ประชาสมัพนัธ ์คณะสงัคมศาสตร ์

  4.2  เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการดแูลรกัษาคอมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

  4.3  เพ่ือใหบุ้คลากรเขา้ใจเก่ียวกบัการใชร้ะบบเครือข่ายใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และการป้องกนัภยั 

   ท่ีมากบัการใชร้ะบบเครือข่าย  

  4.4 เพ่ือใหบุ้คลากรมีโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มูล เพ่ือประยุกตใ์ชใ้นแต่ละงาน 

5.  เป้าหมาย 

  5.1  เวบ็ไซคไ์ดร้บัการพฒันา และสามารถใชเ้พ่ือการเผยแพร ่ขา่วสาร ประชาสมัพนัธค์ณะฯ 

  5.2  บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการดแูลรกัษาคอมพิวเตอรเ์บ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

  5.3  บุคลากรมีโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มลู เพ่ือประยุกตใ์ชใ้นแต่ละงาน 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 120,000 บาท  

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 ความพึงพอใจเวบ็ไซคค์ณะฯ อยูใ่นระดบั ดี - ดีมาก 

  7.2 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย 

  7.3  การจดัเก็บเอกสารทางดา้นการเงินและพสัดุมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู  ม.ค. – ก.ค. 53  50,111  50,111 

2 โครงการพฒันาเว็บไซดค์ณะ ก.พ. – ก.ค. 53  50,011  50,011 

3 โครงการอบรมดา้นคอมพิวเตอร ์ ก.พ. – ก.ค. 53  20,000  20,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  120 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยอาคารสถานที่  งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธอ.-001 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการอบรมความรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคาร 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยอาคารสถานท่ี งานธุรการ 

4.  วตัถุประสงค ์  

  4.1  เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคารเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

  4.2  เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถป้องกนัภยัภายในอาคารเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

5. เป้าหมาย 

  5.1  บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคารเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

  5.2  บุคลากรสามารถป้องกนัภยัภายในอาคารเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

6. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 10,000  บาท  

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1  ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคารเบ้ืองตน้ 

  7.2  มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการอบรมความรูเ้ก่ียวกบัความ

ปลอดภยัในอาคาร 

(จ านวน 2 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  10,111  10,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน    10 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยประชาสมัพนัธ ์ งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พค.-ธป.-001  

2.  ช่ือโครงการ  โครงการประชาสมัพนัธค์ณะ 

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยประชาสมัพนัธ ์งานธุรการ  

4.  วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน ขา่วสารต่างๆ การจดัการเรียนการสอน และหลกัสูตร 

   ของคณะฯ  

  4.2 เพ่ือสรา้งทศันคติท่ีดี ความสมัพนัธอ์นัดี ยงัผลใหม้ีความรว่มมือและสนับสนุน 

   การด าเนินงานของคณะฯ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

5.  เป้าหมาย 

  สามารถเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน ขา่วสารต่างๆ การจดัการเรียนการสอนและหลกัสูตร 

  ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง บุคลากรและสาธารณชนมีทศันคติท่ีดี  

  ความสมัพนัธอ์นัดี และใหค้วามรว่มมือต่อคณะฯ 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน  420,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

  7.1 มีเอกสาร ส่ือประชาสมัพนัธ ์ของคณะสงัคมศาสตร ์

  7.2 บุคลากรและสาธารณชนไดร้บัทราบขอ้มลู ขา่วสาร ของคณะสงัคมศาสตร ์

8. แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการเพื่อการประชาสมัพนัธค์ณะ พ.ย. 52 – ก.ค. 53  100,000  100,000 

2 โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 

ปริญญาตรี  

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  
50,000 

 
50,000 

3 โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร

บณัฑิตศึกษา  

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  
200,000 

 
200,000 

4 โครงการสญัจรหลกัสตูรปริญญาตรี 

และบณัฑิตศึกษา  

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  
70,000 

 
70,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 420 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน  งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธช.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบริการวชิาการแก่ชุมชน  งานธุรการ 

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือใหง้านโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมเป็นไปตามนโยบายและด าเนินการไดอ้ยา่ง 

   มีประสิทธิภาพ 

  4.2 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการบริการวชิาการแก่สงัคม ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัท่ีส าคญัดา้นหน่ึง 

   ของคณะและมหาวทิยาลยั 

  4.3 เพ่ือสรา้งช่ือเสียงใหค้ณะและมหาวทิยาลยั  

5. เป้าหมาย 

  คณะสงัคมศาสตรส์ามารถสรา้งเครือขา่ยการเรียนรู ้ เกิดองคค์วามรูต่้างๆ และไดเ้ผยแพร ่

  ประชาสมัพนัธ ์ มีความรว่มมือทางดา้นวชิาการกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มากขึ้ น 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  160,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  

(จ านวน 10 ครั้ง) 

ต.ค. 52 – ก.ค. 53  100,111  100,111 

2 โครงการเสวนาวิชาการ ม.ค. – ก.ค. 53  60,011  60,011 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  160 ,111  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน  งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธช.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการจดัท าวารสารสงัคมศาสตร ์

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยบริการวชิาการแก่ชุมชน  งานธุรการ 

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือเผยแพรค่วามรูแ้ละผลงานวชิาการดา้นสงัคมศาสตร ์

  4.2 เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงสรา้งสรรค ์

  4.3 เพ่ือส่งเสริมใหค้ณาจารย ์นักวชิาการ นักศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนรว่มในการเผยแพร่ 

   และบริการดา้นวชิาการแก่สงัคม 

5. เป้าหมาย 

  คณาจารย ์นักวชิาการ นักศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนรว่มในการเผยแพรแ่ละบริการดา้น 

  วชิาการแก่สงัคมในวารสารสงัคมศาสตรท่ี์มีระบบ Peer Review จากผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและ 

 ภายนอกมหาวทิยาลยั 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  150,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  มีวารสารสงัคมศาสตร ์เพ่ือเผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละงานวจิยัดา้นสงัคมศาสตร ์

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการจดัท าวารสารสงัคมศาสตร ์

(จ านวน 2 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  150,111  150,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  150 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  งานธุรการ 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ธศ.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  งานธุรการ 

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือใหง้านโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  เป็นไปตามนโยบายและด าเนินการไดอ้ยา่ง 

   มีประสิทธิภาพ 

  4.2 เพ่ือเป็นการอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน  เผยแพรว่ฒันธรรม  ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  และการปรบั

ใชศิ้ลปวฒันธรรม 

5. เป้าหมาย 

  คณะสงัคมศาสตร ์ สามารถด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไดต้ามนโยบาย  สามารถ 

  สรา้งเครือขา่ยดา้นวฒันธรรม  และรว่มมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ดา้นศิลปวฒันธรรมไดอ้ย่าง 

  มีประสิทธิภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

(จ านวน 10 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  100,111  100,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยวิจยั  งานนโยบายและแผน 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พค.-ผจ.-002 

2. ช่ือโครงการ   ทุนอุดหนุนการวจิยัและการพฒันางานวจิยั 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยวจิยั  งานนโยบายและแผน 

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 สนับสนุนกิจกรรม/ โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เพ่ือพฒันาบุคลากรของคณะฯใ หม้ี 

   ความสามารถทางดา้นการวจิยัเพ่ิมมากขึ้ น  เพ่ือสรา้งผลงานวจิยัใหม้ากยิ่งขึ้ น 

  4.2 เพ่ือสนับสนุนบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นการท างานวจิยั โดยการฝึกอบรม สมัมนา  

   เพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพตนเองท่ีใชใ้นงานวจิยั 

5. เป้าหมาย 

  5.1 คณะมีกิจกรรม/ โครงการ ท่ีสนับสนุนและก่อใหเ้กิดผลงานวจิยั เพ่ือพฒันาองคค์วามรู ้ 

   อีกทั้งมีผลงานเพ่ือเผยแพร ่และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  การพฒันาทอ้งถ่ินและ 

   ประเทศชาติ 

  5.2 บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นการท างานวจิยั และไดฝึ้กอบรมเพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพ 

   ตนเองท่ีใชใ้นงานวจิยั 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  500,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีโครงการวจิยั และ/หรือ ผลงานวจิยั ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 ของอาจารยป์ระจ า 

  7.2 มีโครงการวจิยั ผลงานวจิยั การศึกษาอิสระ ภมูิภาคศึกษา และ/หรือ โครงงานนิสิต  

   ไมน่อ้ยกวา่ 10 คน/ ปีงบประมาณ  

  7.3 มีผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือไปน าเสนอในประชุมวชิาการระดบัชาติ และ/หรือ 

   นานาชาติ  ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 10 ของจ านวนอาจารยป์ระจ า 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 ทุนอุดหนุนการวิจยั  ต.ค. 52 – ก.ค. 53  400,111  400,111 

2 ทุนสนับสนุนการพฒันางานวิจยั ต.ค. 52 – ก.ค. 53  100,011  100,011 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  500 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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กองทุนพฒันาวิชาการนิสิต 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาจติวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สจ.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการศึกษาดงูานและกิจกรรมพฒันานิสิต 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ คณาจารยภ์าควชิาจิตวิทยา 

4. วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดงูาน เพ่ือน ามาประยุกตใ์นการพฒันาตน 

   ในดา้นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มในการเป็นนักจิตวิทยาท่ีมีคุณภาพ 

  4.2 เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กประสบการณใ์นการน าเสนอผลงานวจิยั และบรูณาการความรูท้างดา้นจิตวิทยา   

  4.3 เพ่ือใหไ้ดร้บัความรู ้และฝึกปฏิบติัการทางดา้นวปัิสสนากรรมฐาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในตนเอง 

   และน าไปสู่การเห็นปัญหาของผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริงและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

  5.1 นิสิตไดร้บัประสบการณต์รงจากการศึกษาดงูาน ไดฝึ้กประสบการณใ์นการน าเสนอผลงานวจิยั 

   เพ่ือน ามาประยุกตใ์นการพฒันาตน และความพรอ้มในการเป็นนักจิตวทิยาท่ีมีคุณภาพ 

  5.2 นิสิตมีศกัยภาพในตนเองเพ่ิมข้ึน และน าไปสู่การเห็นปัญหาของผูอ่ื้นอยา่งแทจ้ริงและช่วยเหลือ 

   เพ่ือนมนุษยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  185,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 นิสิตเขา้รว่มโครงการ และ/หรือ มีความพึงพอใจ  ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 

  7.2 นิสิตไดร้บัความรู ้และประสบการณต์รงจากการเขา้ร่วมโครงการ 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาจิตวิทยา  พ.ย. 52 – พ.ค. 53  70, 111   70,111 

2 โครงการอบรมพฒันาจิตวิญญาณ   พ.ค. – ก.ค. 53  60,000  60,000 

3 โครงการจิตวิทยาปริทรรศน์  พ.ค. – ก.ค. 53  30,000  30,000 

4 โครงการเสวนาวิชาการจิตวิทยาของ 

นิสิตจิตวิทยา 

ม.ค. – ก.ค. 53  25,011  25,011 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  185,000 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาจติวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สจ.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการจิตวทิยาวชิาการ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ คณาจารยภ์าควชิาจิตวิทยา 

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัความรู ้แนวคิด ในเชิงวชิาการ และน าไปปรบัใชใ้นชีวติของตนเองและ 

  วชิาชีพ 

  4.2 เพ่ือใหนิ้สิตไดบ้รูณาการความรูท้างดา้นจิตวทิยาการท างานร่วมกนั  มีทกัษะในการบริหาร 

   จดัการ  และสรา้งสรรคส์งัคม 

5. เป้าหมาย 

 5.1 นิสิตไดร้บัความรู ้แนวคิด ในเชิงวิชาการ และน าไปปรบัใชใ้นชีวิตของตนเองและวิชาชีพ 

  5.2 นิสิตไดบ้รูณาการความรูท้างดา้นจิตวทิยาการท างานรว่มกนั  มีทกัษะในการบริหารจดัการ 

   และสรา้งสรรคส์งัคม 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  78,300  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 นิสิตเขา้รว่มโครงการ และ/หรือ มีความพึงพอใจ  ไมน่้อยกวา่ รอ้ยละ 80 

  7.2 นิสิตไดร้บัความรู ้และประสบการณจ์ากการเขา้ร่วมโครงการ 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพรอ้ม

นิสิตก่อนฝึกงาน 

ธ.ค. 52 – ม.ค. 53  10,111  10,111 

2 โครงการ Journal Club  ม.ค. – ก.ค. 53  20,000  20,000 

3 โครงการสปัดาหสุ์ขภาพจิต  ม.ค. – ก.ค. 53  13,300  13,300 

4 โครงการฝึกอบรมปรบัสภาพการเรียนรู ้ มิ.ย. – ก.ค. 53  35,011  35,011 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  78,300 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สป.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการศึกษาดงูานและกิจกรรมพฒันานิสิต 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ภาควชิาประวติัศาสตร ์

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติัการงานภาคสนาม ไดรบัความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองทอ้งถ่ิน  

        สถานท่ีทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดี การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 4.2 เพ่ือใหนิ้สิตไดเ้ขา้รว่มการสมัมนาและมีโอกาสน าเสนอมความรู ้แลกเปล่ียนความรูก้บั 

  หน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน  

5. เป้าหมาย 

 5.1  นิสิตไดร้บัความรูเ้ชิงประจกัษ์จากการออกทศันศึกษานอกสถานท่ี จากการปฏิบติังาน 

        ภาคสนาม ส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการและน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ได  ้

 5.2  ใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะของการท างานเป็นกลุ่ม และสรา้งเครือข่ายวชิาการในส่วนท่ีศึกษา 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  78,300  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 นิสิตเขา้รว่มโครงการ และ/หรือ มีความพึงพอใจ  ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 

  7.2 นิสิตไดร้บัความรู ้และประสบการณจ์ากการเขา้ร่วมโครงการ 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

1 โครงการเรียนรูป้ระวติัศาสตรเ์มืองเก่า ครั้งท่ี 3 มิ.ย. – ก.ค. 53  70,111  70,111 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต จ านวน 3 ครั้ง ธ.ค. 52 – ก.ค. 53  66,700  66,700 

3 โครงการศึกษาดูงานประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินศึกษา ก.พ. – มิ.ย. 53  50,000  50,000 

4 โครงการศึกษาดูงานประวติัศาสตรศิ์ลปะและ

โบราณคดี ในประเทศไทย 

ธ.ค. 52 – มี.ค. 53  50,000  50,000 

5 โครงการพฒันาทกัษะดา้นท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์

และวฒันธรรม 

มิ.ย. – ก.ค. 53  50,000  50,000 

6 โครงการสัเซียศึกษา มิ.ย. – ก.ค. 53  50,000  50,000 

7 โครงการเอเชียตะวนัออก เม.ย. – ก.ค. 53  50,000  50,000 

8 โครงการศึกษาการเมืองไทยสมยัใหม่ ม.ค. – ก.ค. 53  50,000  50,000 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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9 โครงการการอ่านเอกสารทางประวติัศาสตร์ มิ.ย. – ก.ค. 53  50,000  50,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  486,700 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สพ.-004 

2. ช่ือโครงการ   โครงการศึกษาดงูาน 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

4. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดงูาน เพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตน 

 ในดา้นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มในการเป็นนักพฒันาและนักวจิยัท่ีมีคุณภาพ 

5. เป้าหมาย 

นิสิตมีประสบการณต์รงจากการศึกษาดงูาน เพ่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนในดา้นต่างๆ  

ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มในการเป็นนักพฒันาและนักวจิยัท่ีมีคุณภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  160,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ และน าความรู ้ความสามารถ และทกัษะ  

   ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง 

  7.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

  7.3 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  01 ของเป้าหมาย 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการศึกษาดูงานดา้นการพฒันา

สงัคม (จ านวน 5 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  80,111  80,111 

2 โครงการศึกษาดูงานดา้นการวิจยัสงัคม 

(จ านวน 5 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  80,000  80,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  160,000 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สพ.-005 

2. ช่ือโครงการ   โครงการกิจกรรมพฒันานิสิต 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัประสบการณ์ตรง โดยเช่ือมโยงความรูก้บัประสบการณจ์ริงเพ่ือน ามาประยุกต์ 

  ในการพฒันาตนในดา้นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มในการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 4.2 เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติังานภาคสนาม ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ แลกเปล่ียนความรู ้

  กบัหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชนท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ 

5. เป้าหมาย 

นิสิตมีประสบการณต์รง ฝึกทกัษะการปฏิบติังานภาคสนาม สามารถเช่ือมโยงความรูก้บั 

ประสบการณจ์ริง และน ามาประยุกตใ์นการพฒันาตนในดา้นต่างๆ เพ่ือความพรอ้มในการเป็น 

บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  213,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ และน าความรู ้ความสามารถ และทกัษะ  

   ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง 

  7.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

  7.3 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  01 ของเป้าหมาย 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

1 โครงการเตรียมความพรอ้มการฝึกงานนิสิต 

พฒันาสงัคม 

ต.ค. 52 – พ.ค. 53  10,000  10,000 

2 โครงการเตรียมความพรอ้มการฝึกงานนิสิตวิจยัสงัคม ต.ค. 52 – พ.ค. 53  10,000  10,000 

3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/ประชุมผูป้กครองนิสิต ต.ค. 52 – มิ.ย. 53  5,000  5,000 

4 โครงการพื้ นท่ีปฏิบติัการทางสงัคม (Social Lab) ต.ค. 52 – ก.ค. 53  85,000  85,000 

5 โครงการศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์11 ปี พฒันาสงัคม ต.ค. 52 – ก.ค. 53  73,000  73,000 

6 โครงการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจยั ต.ค. 52 – ก.ค. 53  10,000  10,000 

7 โครงการยินดีบณัฑิตใหม่ พ.ย. 52 – ม.ค. 53  20,000  20,000 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 213 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สร.-004 

2. ช่ือโครงการ   โครงการพฒันานิสิต 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

4. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหนิ้สิตระดบัปริญญาตรีของสาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ไดร้บัประสบการณ์ 

 เสริมจากการด าเนินการและเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นกระบวนการของการเสริมหลกัสูตร  

 นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน อนัจะช่วยจรรโลงและสรรคส์รา้ง นักรฐัศาสตรท่ี์สมบูรณแ์ละ 

 ออกไปรบัใชส้งัคมและประเทศชาติต่อไป 

5. เป้าหมาย 

 นิสิตไดร้บัความรูแ้ละประสบการณจ์ากกิจกรรมต่างๆ เป็นประโยชน์ เพ่ือสรา้งนักรฐัศาสตรท่ี์มี 

 ความรูแ้ละมีคุณธรรมออกไปรบัใชส้งัคมและประเทศชาติ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  468,700  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

  7.2 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  01 ของเป้าหมาย 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

1 โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา       

 -  การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินไทย นโยบายสาธารณะ   

    การวางแผน ฯลฯ 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  80,000  80,000 

 -  การพฒันาการเมืองกบัรฐัธรรมนูญไทย  พ.ย. 52 – ก.ค. 53  15,000  15,000 

 -  เศรษฐกิจ การเมือง ระหว่างประเทศ  พ.ย. 52 – ก.ค. 53  50,000  50,000 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพฒันานิสิต  ต.ค. 52 – ก.ค. 53  73,700  73,700 

3 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผูป้กครองนิสิต  พ.ค. 52 – มิ.ย. 53  30,000  30,000 

4 โครงการแนะแนวอาชีพและการพฒันาบุคลิกภาพนิสิต  พ.ค. 52 – ก.ค. 53  50,000  50,000 

5 โครงการสนับสนุนการท าโครงการวิจยันิสิต  ต.ค. 52 – ก.ค. 53  40,000  40,000 

6 โครงการวนัรฐัธรรมนูญ  ต.ค. 52 – ก.ค. 53  100,000  100,000 

7 โครงการศึกษาดูงานภมูิภาคศึกษา  พ.ย. 52 – ม.ค. 53  30,000  30,000 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 468,711 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-สร.-005 

2. ช่ือโครงการ   โครงการรฐัศาสตรว์ชิาการ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

4. วตัถุประสงค ์

 4.1  เพ่ือเป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตรใ์หก้บัอาจารยแ์ละ 

  นิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร รวมทั้งอาจารย ์นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

 4.2  เพ่ือใหก้ารส่งเสริมใหเ้กิดเวทีทางวิชาการทางดา้นรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร์ ของ

ประชาคมนักวชิาการดา้นรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตรข์องสถาบนัอุดมศึกษาใน 

  ภาคเหนือตอนล่าง 

 4.3  เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะความรูท้างวชิาการดา้นอ่ืนๆ ใหก้บันิสิตรฐัศาสตรฯ์ ใหม้ีความรอบรูใ้น

ศาสตรแ์ละทกัษะต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและน าไปประยุกตใ์ช ้

5. เป้าหมาย 

 คณาจารยแ์ละนิสิตมหาวทิยาลยันเรศวร และ บุคคลภายนอก ไดร้บัความรูท้างรฐัศาสตรแ์ละ 

 รฐัประศาสนศาสตร ์โดยการจดักิจกรรมทางวชิาการ เช่น การบรรยาย ,การฝึกอบรม , 

 การอภิปราย  เป็นตน้ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก 

  7.2 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ  01 ของเป้าหมาย 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการรฐัศาสตรว์ชิาการ 

(จ านวน 4 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  100,111  100,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-นน.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการส่งเสริมและพฒันานิสิต 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัประสบการณ์ตรง โดยเช่ือมโยงความรูก้บัประสบการณจ์ริงเพ่ือน ามาประยุกต ์

  ในการพฒันาตนในดา้นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มในการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 4.2 เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติัการงานภาคสนาม ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ แลกเปล่ียน 

  ความรู ้สรา้งเครือขา่ย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 

5. เป้าหมาย 

 นิสิตไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติังานภาคสนาม สามารถเช่ือมโยงความรูก้บัประสบการณจ์ริงและน ามา 

 ประยุกตใ์นการพฒันาตนในดา้นต่างๆ  เพ่ือความพรอ้มในการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  355,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  9.. ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละะประสบการณเ์พ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาตนเอง 

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อ่ืนๆ (ระบุ) 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดบัปริญญาตรี  พ.ค. – ก.ค. 53  75,000  75,000 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี  ม.ค. – มี.ค. 53  70,000  70,000 

3 โครงการอบรมสมัมนาผูน้ านิสิต  มี.ค. – พ.ค. 53  50,000  50,000 

4 โครงการจดัท าคู่มือนิสิตคณะสงัคมศาสตร์  มี.ค. – มิ.ย. 53  40,000  40,000 

5 โครงการอบรมทกัษะ (ภาษา และคอมพิวเตอร)์  

(จ านวน 3 ครั้ง)  

ก.พ. – ก.ค. 53  50,000  50,000 

6 โครงการรณรงคแ์ต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ  

(จ านวน 3 ครั้ง)  

ม.ค. – ก.ค. 53  10,000  10,000 

7 โครงการค่ายอาสาพฒันา  มี.ค. – พ.ค. 53  40,000  40,000 

8 โครงการส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู ้(พี่ติวน้อง) 

(จ านวน 2 ครั้ง)  

ม.ค. – ก.ค. 53  20,000  20,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 355,011 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-นน.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการกิจกรรมชมรมวชิาการ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหนิ้สิตมาร่วมท ากิจกรรมท่ีสรา้งสรรคแ์ละพฒันาองคค์วามรูใ้หเ้ป็นท่ี 

  ประจกัษ์แก่องคก์รภายนอก 

 4.2 เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตสนใจท่ีจะพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการตามท่ีตนเองถนัด 

 4.3 เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กการท างานร่วมกนัเป็นทีม รูจ้กัการอยู่รว่มกนัในสงัคม และท าประโยชน์ใหก้บั 

  ชุมชนและสงัคม 

5. เป้าหมาย 

 เพ่ือใหนิ้สิตของคณะฯ ไดม้ีโอกาสท ากิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตวันิสิตเองและต่อสงัคม  

 ส่งเสริมใหนิ้สิตรูจ้กัการท างานอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการ และฝึกให ้

 นิสิตรูจ้กัการท างานเป็นหมูค่ณะ สามารถน าเอาความรูท่ี้ไดไ้ปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  150,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  9.. ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละะประสบการณเ์พ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาตนเอง 

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการกิจกรรมชมรมวิชาการ 

สงักดัคณะสงัคมศาสตร ์

(จ านวน 12 ครั้ง) 

พ.ย. 52 – ก.ค. 53  150,111  150,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  150 ,111  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-นน.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการอบรมสมัมนาอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือสรา้งความความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.2 เพ่ือรบัทราบถึงปัญหาในการด าเนินงานดา้นการใหค้ าปรึกษา  

 4.3 เพ่ือเป็นการเผยแพรข่อ้มลู กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันิสิต ใหค้ณาจารย ์

  ไดร้บัทราบ  

5. เป้าหมาย 

 ตอ้งการเปิดโอกาสใหค้ณาจารยไ์ดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหค้ าปรึกษา 

 แก่นิสิต และหาแนวทางแกไ้ขและแนวปฏิบติัร่วมกนั เพ่ือสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนิสิตและ 

 คณาจารย ์ อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาการเรียนการสอนของคณะฯใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  10,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  9.. ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละะประสบการณใ์นการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการอบรมสมัมนาอาจารย ์

ท่ีปรึกษา  (จ านวน 2 ครั้ง) 

ก.พ. – ก.ค. 53  10,111  10,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  10 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-นน.-004 

2. ช่ือโครงการ   โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือพฒันานิสิตและการประกนัคุณภาพ 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4..  เพ่ือสรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการของงานกิจการนิสิตตลอดปีการศึกษา 

 4.2 เพ่ือจดัท าแผนการด าเนินงานดา้นกิจการนิสิตในปีต่อไป 

 4.3 เพ่ือเปิดโอกาสใหนิ้สิต คณาจารย ์และผูบ้ริหาร มีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นกิจการนิสิต 

 4.4 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นกิจการนิสิตมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

5. เป้าหมาย 

 จดัด าเนินการดา้นการสมัมนาอภิปรายผลการด าเนินงานของงานกิจการนิสิต สโมสรนิสิต  

 ชมรมวชิาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรวบรวมขอ้เสนอแนะและน ามาใชใ้นการจดัท า 

 แผนการด าเนินงานกิจการนิสิตในปีงบประมาณต่อไป 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  30,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  9.. ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละะประสบการณเ์พ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาตนเอง  

   และเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-นน.-005 

2. ช่ือโครงการ   โครงการกีฬาสมัพนัธ ์

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4..  เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์จากการออกก าลงักาย 

 4.2  เพ่ือพฒันาดา้นสุขภาพและอนามยัท่ีดีแก่นิสิต 

 4.3  เพ่ือใหนิ้สิตหา่งไกลจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 4.4  เพ่ือสรา้งความสมคัคีแก่นิสิตภายในคณะ 

5. เป้าหมาย 

 จดัการแขง่ขนักีฬาภายในคณะเพ่ือเช่ือมความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งนิสิตภายในคณะฯ และ 

 ส่งเสริมใหนิ้สิตมีสุขภาพ พลานามยัท่ีแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  30,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 

 

 

 
            

 

99 
 

โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
1. รหสัโครงการ  พน.-นศ.-001 

2. ช่ือโครงการ   โครงการบณัฑิตสมัพนัธ ์

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือสรา้งเครือข่ายของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะ 

 4.2 ประสานความสมัพนัธก์บับณัฑิตใหม้ีความรกั ผูกพนักบัคณะฯและมหาวิทยาลยั 

 4.3 จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะการท างาน ทศันคติของบณัฑิต 

 4.4 เพ่ือวิเคราะหข์อ้มลูและน าไปใชใ้นการพฒันาคณะฯ สืบไป 

5. เป้าหมาย 

 ตอ้งการสรา้งเครือขา่ยศิษยเ์ก่าของคณะฯใหเ้กิดขึ้ นเพ่ือประชาสมัพนัธ์ และเผยแพรข่่าวสารต่างๆ  

 ของคณะฯ ใหศิ้ษยเ์ก่าไดร้บัทราบ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึ้ นระหวา่งคณะฯและ 

 ศิษยเ์ก่าของคณะฯ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งต่อตวัศิษยเ์ก่าเองและคณะฯในอนาคต 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการบณัฑิตสมัพนัธ ์

(จ านวน 2 ครั้ง) 

ธ.ค. 52 – พ.ค. 53  100,111  100,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-นน.-006 

2. ช่ือโครงการ   โครงการเตรียมความพรอ้มนักกีฬาเพ่ือเขา้ร่วมแขง่ขนักีฬาภายใน  

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยกิจการนิสิต  งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ 

4. วตัถุประสงค ์

 4..  เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มในการส่งนิสิตเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬา 

 4.2 เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์จากการออกก าลงักาย พฒันาดา้นสุขภาพ 

  และอนามยัท่ีดี 

 4.3  เพ่ือสรา้งความสมคัคีแก่นิสิตภายในคณะ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด  อบายมุข 

5. เป้าหมาย 

 เป็นการเตรียมความพรอ้มในการส่งนิสิตเขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬา และส่งเสริมใหนิ้สิตมีสุขภาพ  

 พลานามยัท่ีแข็งแรง หา่งไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  30,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ   พน.-นศ.-002 

2.  ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาเวบ็ไซคส์มาคมศิษยเ์ก่าคณะสงัคมศาสตร ์

3.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์ งานกิจการนิสิตและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์   

4.  วตัถุประสงค ์

  4.1 เพ่ือเผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์งานดา้นศิษยเ์ก่าสมัพนัธข์องคณะฯ  ใหบุ้คลากรและสาธารณชน 

   ไดร้บัทราบ  

  4.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารในการประสานงานดา้นศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ของคณะฯ 

5.  เป้าหมาย 

  5.1 สามารถเผยแพร ่ประชาสมัพนัธง์านดา้นศิษยเ์ก่าสมัพนัธข์องคณะฯ 

  5.2 ศิษยเ์ก่ามีช่องทางการส่ือสารในการประสานงานดา้นศิษยเ์ก่าสมัพนัธข์องคณะฯ 

6.  งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งส้ิน   30,000  บาท 

7.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

  7.1 ไดเ้ผยแพร ่ประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน กฎระเบียบ ดา้นการวจิยัของคณะฯ 

  7.2 มีช่องทางการส่ือสารในการประสานงานดา้นการวจิยัของคณะฯ  

8.  แผนการปฏิบตัิงานประจ  าปี  

 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน 

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

1 ขออนุมติัโครงการ             

2 ด าเนินงานโครงการ             

3 สรุปและประเมินผล             

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยแผนงานและงบประมาณ  งานนโยบายและแผน 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-ผง.-002 

2. ช่ือโครงการ   โครงการกิจกรรมเสริมเพ่ือพฒันานิสิตบณัฑิตศึกษา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยแผนงานและงบประมาณ  งานนโยบายและแผน  

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือใหนิ้สิตไดร้บัประสบการณ์ตรง โดยเช่ือมโยงความรูก้บัประสบการณจ์ริงเพ่ือน ามาประยุกต ์

  ในการพฒันาตนในดา้นต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพรอ้มในการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 4.2 เพ่ือใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติัการ ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ แลกเปล่ียนความรู ้ 

  สรา้งเครือข่าย  และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั 

5. เป้าหมาย 

 นิสิตมีประสบการณต์รง  ฝึกทกัษะการปฏิบติัการ แลกเปล่ียนความรู ้สรา้งเครือข่าย และน ามา 

 ประยุกตใ์นการพฒันาตนในดา้นต่างๆ เพ่ือความพรอ้มในการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  30,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการกิจกรรมเสริมเพื่อพฒันา

นิสิตบณัฑิตศึกษา (จ านวน 10 ครั้ง) 

ธ.ค. 52 – ก.ค. 53  30,111  30,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  30 ,111  

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

1. รหสัโครงการ  พน.-บส.-003 

2. ช่ือโครงการ   โครงการส่งเสริมพฒันาวชิาการนิสิตปริญญาตรี 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มนิสิตระดบัปริญญาตรีก่อนการฝึกงาน สามารถออกไปสู่โลก 

  ของการท างานไดอ้ยา่งมัน่ใจ และมีประสิทธิภาพ 

 4.2 เพ่ือใหนิ้สิตระดบัปริญญาตรีไดน้ าผลการฝึกงานมาน าเสนอ  โดยเช่ือมโยงความรูก้บั 

  ประสบการณจ์ริงเพ่ือน ามาประยุกตใ์นการพฒันาตนในดา้นต่างๆ ตลอดจนการเตรียม 

  ความพรอ้มในการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5. เป้าหมาย 

 นิสิตระดบัปริญญาตรีไดเ้ตรียมความพรอ้มก่อนการฝึกงาน สามารถออกไปสู่โลกของการท างาน 

 ไดอ้ย่างมัน่ใจ  สามารถใชค้วามรูก้บัประสบการณจ์ริงน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนในดา้นต่างๆ  

 เพ่ือการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  190,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน 

(ปกติ - พิเศษ) (จ านวน 2 ครั้ง) 

ม.ค. – ก.ค. 53  75,111  75,111 

2 โครงการน าเสนอผลการฝึกงาน 

(ปกติ - พิเศษ) (จ านวน 2 ครั้ง) 

ก.พ. – ก.ค. 53  85,111  85,111 

3 โครงการน าเสนอผลการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง (จ านวน 2 ครั้ง) 

ก.พ. – ก.ค. 53  30,000  30,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  190,111 

 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิการประจ  าปี  2553 

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  งานบริการการศึกษา 

คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 
1. รหสัโครงการ  พน.-บส.-004 

2. ช่ือโครงการ   โครงการส่งเสริมพฒันาวชิาการนิสิตบณัฑิตศึกษา 

3. ผูร้บัผิดชอบโครงการ หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  งานบริการการศึกษา  

4. วตัถุประสงค ์

 4.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาก่อนเขา้การศึกษา 

 4.2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาก่อนจบการศึกษา  

 4.2 เพ่ือใหนิ้สิตเขา้ใจถึงระบบการเรียนการสอน  สามารถน าไปเป็นแนวทางในใชใ้นการเรียน 

  และเกิดความรกัและความผูกพนัธก์บัคณะฯ   

5. เป้าหมาย 

 นิสิตเขา้ใจถึงระบบการเรียนการสอน  สามารถน าไปเป็นแนวทางในใชใ้นการเรียน  

 และเกิดความรกัและความผูกพนัธก์บัคณะฯ 

6. งบประมาณ  งบประมาณรวมทั้งส้ิน  100,000  บาท 

7. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ          

  7.1 มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของเป้าหมาย  

  7.2  ผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ อยูใ่นระดบัดี – ดีมาก 

8. แผนปฏิบตัิงานประจ  าปี 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

แหล่งงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดิน รายได ้ อื่นๆ (ระบุ) 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดบั

บณัฑิตศึกษา  

พ.ค. – ก.ค. 53  50,111  50,111 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

บณัฑิตศึกษา  

ก.พ. – พ.ค. 53  50,111  50,111 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  100,111 

 
 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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 สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการ  ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

1 พอ. - สจ. - 001 โครงการเสวนาวิชาการจิตวิทยาของ

คณาจารยจิ์ตวิทยา  

      25,000  กพ. - พค. 53 1 ภาควชิา

จติวทิยา  

หวัหน้า

ภาควชิา  

3 3 3 4 

                 

2 พอ. - สป. - 001 โครงการประวติัศาสตรว์ิชาการ      400,000   7 ภาควชิา

ประวติัศาสตร์  

หวัหน้า

ภาควชิา  

    

 พอ. - สป. - 001 (1) - โครงการจดับรรยายพิเศษ  

 (จ านวน 4 ครั้ง)  

   50,000    มค. - กค. 53 4     3 3 3 4 

 พอ. - สป. - 001 (2) - โครงการประชุมวิชาการประจ าปี  

 สาขาวิชาประวติัศาสตร ์ครั้งท่ี 4    

 200,000    มคี. - กค. 53 1     3 3 3 4 

 พอ. - สป. - 001 (3) - โครงการจดัพิมพง์านวิชาการของ

 สาขาวิชาประวติัศาสตร ์ 

 100,000    มยิ. - กค. 53 1     3 3 3 4 

 พอ. - สป. - 001 (4) - โครงการสมเด็จพระนเรศวร

 มหาราช  

   50,000    มค. - พค. 53 1     3 3 3 4 

3 พอ. - สพ. - 001 โครงการพฒันาบุคลากร      300,000  มค. - กค. 53 2 ภาควชิา 

พฒันาสงัคม  

หวัหน้า

ภาควชิา  

5 5 1 6,7 

                 

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

4 พอ. - สพ. - 002 โครงการเสวนาวิชาการพฒันาสงัคม      100,000  มคี. - มยิ. 53 3 ภาควชิา 

พฒันาสงัคม  

หวัหน้า

ภาควชิา  

3 3 3 4 

                 

5 พอ. - สร. - 001 โครงการพฒันาบุคลากร      200,000   4 ภาควชิา 

รฐัศาสตรแ์ละ  

หวัหน้า

ภาควชิา  

    

 พอ. - สร. - 001 (1) - โครงการวารสารสาขาวชิา

 รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ 

   80,000    ตค. 52 - กค. 53 1 รฐัประศาสน-

ศาสตร์  

  3 3 3 4 

 พอ. - สร. - 001 (2) - โครงการเวทีสมัมนาวิชาการ     40,000    ตค. 52 - กค. 53 1     3 3 3 4 

 พอ. - สร. - 001 (3) - โครงการศึกษาดูงานคณาจารย ์    30,000    ตค. 52 - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

 พอ. - สร. - 001 (4) - โครงการพฒันาอาจารย ์    50,000    ตค. 52 - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

6 พส. - สป. - 002 โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสตูร        50,000  มค. - กค. 53 2 ภาควชิา 

ประวติัศาสตร์  

หวัหน้า

ภาควชิา  

1 1 1 1,2 

                   

7 พส. - สพ. - 003 โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสตูร        50,000  ตค. 52 - กค. 53 2 ภาควชิา 

พฒันาสงัคม  

หวัหน้า

ภาควชิา  

1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

8 พส. - สร. - 002 โครงการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสตูร        40,000  ตค. 52 - กค. 53 1 ภาควชิา 

รฐัศาสตรแ์ละ  

หวัหน้า

ภาควชิา  

1 1 1 1,2 

          รฐัประศาสน

ศาสตร์  

      

9 พส. - สร. - 003 โครงการประชาสมัพนัธส์าขาวิชา        40,000  ตค. 52 - กค. 53 1 ภาควชิา 

รฐัศาสตรแ์ละ  

หวัหน้า

ภาควชิา  

3 3 3 4 

          รฐัประศาสน

ศาสตร์  

      

10 พส. - บจ. - 001 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ    3,100,000   13 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 001 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียนฃ

 การสอน  

2,940,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 001 (2) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรมใน

 รายวิชา (จ านวน 8 ครั้ง)  

     90,000    ตค. 52 - กค. 53 8     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 001 (3) - โครงการเตรียมความพรอ้ม 

 การฝึกงานของนิสิต  

      15,000    มค. - กค. 53 2     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 001 (4) -  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/

 ประชุมผูป้กครองนิสิต  

      35,000    พค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พส. - บจ. - 001 (5) - โครงการสงัเคราะหภ์ูมิปัญญาไทย 

 เพื่อการพฒันาสงัคม  

      10,000    มค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 001 (6) - โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันา 

 จิตส าหรบันิสิตใหม ่ 

      10,000    พค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

11 พส. - บจ. - 002 โครงการปริญญาโท ภาคปกติ    1,000,000   7 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 002 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

    890,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 002 (2) - โครงการติดตามความกา้วหนา้ 

 ในการเรียน  

      60,000    มค. - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 002 (3) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

 ในรายวิชา  (จ านวน 4 ครั้ง)  

      50,000    พย. 52 - กค. 53 4     1 1 1 1,2 

12 พส. - บจ. - 003 โครงการปริญญาเอก ภาคปกติ    2,800,000   11 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 003 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

 2,630,000     - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 003 (2) - โครงการบรรยายวิชาการ  

 (จ านวน 6  ครั้ง)  

      60,000    ตค. 52 - กย. 53 6     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พส. - บจ. - 003 (3) - โครงการประชุมและสมัมนาทาง 

 วิชาการ (จ านวน 3 ครั้ง)  

      60,000    พย. 52 - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 003 (4) - โครงการติดตามความกา้วหนา้ 

 ของนิสิต (จ านวน 2 ครั้ง)  

      50,000    พย. 52 - กค. 53 2     1 1 1 1,2 

13 พส. - บจ. - 004 โครงการบริหารจดัการสาขาวิชา

พฒันาสงัคม  

    550,400  พย. 52 - กค. 53 10 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 004 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

    450,400    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 004 (2) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

 ในรายวิชา (จ านวน 4 ครั้ง)  

      75,000    พย. 52 - กค. 53 4     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 004 (3) - โครงการสมัมนา IS  

 (จ านวน 6 ครั้ง)  

      25,000    พย. 52 - กค. 53 6     1 1 1 1,2 

14 พส. - บจ. - 005 โครงการบริหารจดัการสาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ  

  4,689,000   20 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 005 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

 2,800,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 005 (2) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม     100,000    พย. 52 - กค. 53 4     1 1 1 1,2 
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 ในรายวิชา  (จ านวน 4 ครั้ง)  
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พส. - บจ. - 005 (3) - โครงการสมัมนา IS (จ านวน 6 

ครั้ง)  

    350,000    พย. 52 - กค. 53 6     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 005 (4) - คา่บริหารจดัการศนูยพ์ิจิตร   1,089,000    ตค. 52 - กย. 53 -     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 005 (5) - โครงการบริหารจดัการสาขาวิชา 

 (จ านวน 10 ครั้ง)  

    350,000    พย. 52 - กค. 53 10     1 1 1 1,2 

    - โครงการอบรมการเขียน Thesis Independent Study และงานเขียนเชิงวชิาการ            

    - โครงการสมัมนาพิเศษทางวชิาการ            

    - โครงการสานสมัพนัธสิ์งหน์เรศวร            

    - โครงการสานสมัพนัธก์ารแรกเขา้            

    - โครงการแสดงความยินดีกบัมหาบณัฑิต            

    - โครงการสู่ความเป็นสิงหน์เรศวร           

    - โครงการเย่ียมชมสถานท่ีส าคญัทางรฐัศาสตร ์          

    - โครงการเอกสารวิชาการประกอบการสอน            

    - โครงการจดัการติดตามความกา้วหนา้ในการบริหารจดัการหลกัสตูร           
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

15 พส. - บจ. - 006 โครงการบริหารจดัการสาขาวิชาการ

จดัการความขดัแยง้  

    779,000   3 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 006 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

    724,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 006 (2) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

 ในรายวิชา (จ านวน 3 ครั้ง)  

       

55,000  

  พย. 52 - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

16 พส. - บจ. - 007 โครงการบริหารจดัการหลกัสตูร

ประวติัศาสตร ์(คูข่นาน)  

  4,800,000   28 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 007 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

 2,694,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 007 (2) - คา่บริหารจดัการหลกัสตูร      602,000    ตค. 52 - กย. 53 -     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 007 (3) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

 ในรายวิชา (จ านวน 25 ครั้ง)  

 1,204,000    พย. 52 - กค. 53 25     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 007 (4) - โครงการสหกิจศึกษา      300,000    พย. 52 - กค. 53 3     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

17 พส. - บจ. - 008 โครงการบริหารจดัการหลกัสตูร

พฒันาสงัคม (คูข่นาน)  

    200,000   4 หน่วยจดัการ

เรียนการสอน  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บจ. - 008 (1) - คา่ใชจ้่ายในการจดัการเรียน 

 การสอน  

    130,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 008 (2) - คา่บริหารจดัการหลกัสตูร        50,000    ตค. 52 - กย. 53 -     1 1 1 1,2 

 พส. - บจ. - 008 (3) - โครงการศึกษาดูงาน/กิจกรรม 

 ในรายวิชา  (จ านวน 4 ครั้ง)  

      20,000    พย. 52 - กค. 53 4     1 1 1 1,2 

18 พส. - บพ. - 001 โครงการประเมินการเรียนการสอน

และหลกัสตูร  

      40,000   7 หน่วยพฒันา

หลักสตูร  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บพ. - 001 (1) - โครงการประเมินการเรียน 

 การสอนของอาจารยโ์ดยนิสิต    

      20,000    พย. 52 - กค. 53 3 งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

    (จ านวน 3 ครั้ง)               

 พส. - บพ. - 001 (2) - โครงการประเมินหลกัสตูร 

 โดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา    

      10,000    พย. 52 - กค. 53 2     1 1 1 1,2 

    (จ านวน 2 ครั้ง)               

 พส. - บพ. - 001 (3) - โครงการประเมินหลกัสตูร       10,000    พย. 52 - กค. 53 2     1 1 1 1,2 
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 โดยผูใ้ชบ้ณัฑิต (จ านวน 2 ครั้ง)  
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

19 พส. - บพ. - 002 โครงการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร

ระดบับณัฑิตศึกษา  

    300,000   13 หน่วยพฒันา

หลักสตูร  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พส. - บพ. - 002 (1) - โครงการจดัท าหลกัสตูรใหม่  

 ระดบับณัฑิตศึกษา  

      30,000    พย. 52 - กค. 53 1 งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พส. - บพ. - 002 (2) - โครงการพฒันาและปรบัปรุง 

 หลกัสตูร (จ านวน 5 หลกัสตูร)  

    200,000    พย. 52 - กค. 53 5     1 1 1 1,2 

 พส. - บพ. - 002 (3) - โครงการประชุมเพื่อพฒันา 

 หลกัสตูร (จ านวน 7 ครั้ง)  

      70,000    พย. 52 - กค. 53 7     1 1 1 1,2 

20 พค. - ธบ. - 001 ทุนพฒันาบุคลากร    1,200,000  ตค. 52 - กย. 53 - หน่วยบุคคล  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร  

5 5 5 6,7 

         งานธุรการ        

21 พค. - ธบ. - 002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันา

บุคลากร  

    480,000   9 หน่วยบุคคล  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร  

    

 พค. - ธบ. - 002 (1) - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี        50,000    มค. - กค. 53 1 งานธุรการ    5 5 5 6,7 

 พค. - ธบ. - 002 (2) - โครงการระดมความคิด 

 เพื่อพฒันาบุคลากร  

    200,000    เมย. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พค. - ธบ. - 002 (3) - โครงการอบรมเทคนิคการท างาน 

 เป็นทีม  

      80,000    กพ. - มยิ. 53 1     5 5 5 6,7 

 พค. - ธบ. - 002 (4) - โครงการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ 

 บุคลากร (จ านวน 2 ครั้ง)  

      60,000    กพ. - กค. 53 2     5 5 5 6,7 

 พค. - ธบ. - 002 (5) - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่       60,000    มค. - กค. 53 2     5 5 5 6,7 

 พค. - ธบ. - 002 (6) - โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ 

 วิชาชีพอาจารย ์ 

      30,000    มค. - กค. 53 2     5 5 5 6,7 

22 พค. - ธบ. - 003 โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร     400,000  มค. - กค. 53 2 หน่วยบุคคล  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร  

5 5 5 6,7 

         งานธุรการ        

23 พค. - ธบ. - 004 โครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั

ในต่างประเทศ   

   200,000  มค. - กค. 53 2 หน่วยบุคคล  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร  

5 5 5 6,7 

         งานธุรการ        

24 พค. - ธค. - 001 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู

ส านักงานเลขานุการคณะ  

    160,000  กพ. - กค. 53 5 หน่วยประกนั

คุณภาพ

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

5 5 5 6,7 

             งานธุรการ  และพฒันา      



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

25 พค. - ธค. - 002 โครงการจดัท าคูมื่อการปฏิบติังาน      100,000  พย. 52 - กค. 53 5 หน่วยประกนั

คุณภาพ

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

5 5 5 6,7 

          งานธุรการ   และพฒันา      

26 พค. - บส. - 001 โครงการสมัมนาสหกิจศึกษาใน

ประเทศและต่างประเทศ  

    210,000  พย. 52 - กค. 53 3 หน่วยส่งเสริม

และสนับสนุน

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

1 1 1 1,2 

              งานบริการ

การศึกษา  

      

27 พค. - บส. - 002 โครงการอบรมเพื่อพฒันางานวิชาการ        90,000   4 หน่วยส่งเสริม

และสนับสนุน

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พค. - บส. - 002 (1) - โครงการบรรยายวิชาการ   

 "การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 

 ผูเ้รียนเป็นส าคญั" 

      20,000    มคี. - กค. 53 1 งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พค. - บส. - 002 (2) -  โครงการบรรยายวิชาการ  

 "จิตปัญญา"  

      20,000    กพ. - กค. 53 1     3 3 3 4 

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พค. - บส. - 002 (3) - โครงการบรรยายวิชาการ  

 "กลยุทธก์ารสอนและการ 

 ประเมินผล"  

      25,000    กพ. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พค. - บส. - 002 (4) - โครงการบรรยายวิชาการ "TQF"        25,000    กพ. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

28 พค. - บช. - 001 โครงการบรรยายวิชาการนานาชาติ      100,000  มค. - กค. 53 2 หน่วยบริการ

วชิาการ  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

3 3 3 4 

           งานบริการ

การศึกษา  

      

29 พค. - บว. - 001 โครงการสรา้งเครือขา่ยดา้นวิชาการ

กบัหน่วยงานต่างประเทศ  

   200,000  มค. - กค. 53 2 หน่วยวเิทศ

สมัพนัธ์  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

5 5 5 6,7 

              งานบริการ

การศึกษา  

      

30 พค. - บช. - 002 โครงการสมัมนาวิชาการ      120,000  มค. - กค. 53 2 หน่วยบริการ

วชิาการ  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

/   

3 3 3 4 

         งานบริการ

การศึกษา  

ผูช้่วยคณบดี      

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   
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123  

              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

31 พค. - ธค. - 003 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา      100,000   6 หน่วยประกนั

คุณภาพ

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

    

 พค. - ธค. - 003 (1) - โครงการประเมินการประกนั 

 คุณภาพการศึกษาคณะฯ  

      50,000    มยิ. - กค. 53 1 งานธุรการ  และพฒันา  5 5 5 6,7 

 พค. - ธค. - 003 (2) - โครงการประชุมติดตาม 

 ความกา้วหนา้การเก็บเอกสาร  

      10,000    ธค. 52 - พค. 53 1     5 5 5 6,7 

 พค. - ธค. - 003 (3) - โครงการประชุมสมัมนา 

 เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ   

      30,000   มค. - มยิ. 53 2     5 5 5 6,7 

    (จ านวน 2 ครั้ง)               

 พค. - ธค. - 003 (4) - โครงการ "Big Cleaning Day"        10,000    ธค. 52 - กค. 53 2     5 5 5 6,7 

32 พค. - ธค. - 004 โครงการการจดัการความรู ้       70,000   8 หน่วยประกนั

คุณภาพ

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

    

 พค. - ธค. - 004 (1) - โครงการการจดัการความรูด้า้น 

 ประกนัคุณภาพ  

      10,000    มค. - กค. 53 1 งานธุรการ  และพฒันา  5 5 5 6,7 

 พค. - ธค. - 004 (2) - โครงการการจดัการความรูด้า้น 

 การบริหารความเส่ียง  

      10,000    มค. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 

 

 

 
            

 

124  
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125  

              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พค. - ธค. - 004 (3) - โครงการการจดัการความรูด้า้น 

 การวิเคราะหค์วามตอ้งการ  

      10,000    มค. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

    ใชท้รพัยากร               

 พค. - ธค. - 004 (4) - โครงการจดัการความรูด้า้น 

 งานการเงินและพสัดุ  

      10,000    มค. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

 พค. - ธค. - 004 (5) - โครงการจดัการความรูด้า้น 

 ระบบงานธุรการและสารบรรณ  

      10,000    มค. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

 พค. - ธค. - 004 (6) - โครงการจดัการความรูด้า้น 

 งานนโยบายและแผน และ 

 งานวิจยั  

      10,000    มค. - กค. 53 2     5 5 5 6,7 

 พค. - ธค. - 004 (7) - โครงการจดัการความรูด้า้น 

 งานบริการการศึกษา  

      10,000    มค. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

33 พค. - ผง. - 001 โครงการส่งเสริมและพฒันา 

งานนโยบายและแผน   

    340,000   8 หน่วยแผนงาน

และ

งบประมาณ  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

    

 พค. - ผง. - 001 (1) - โครงการจดัท ารายงานประจ าปี      100,000    มค. - กค. 53 2 งานนโยบาย

และแผน  

และพฒันา  5 5 5 6,7 

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   
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126  

              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พค. - ผง. - 001 (2) - โครงการเผยแพร่ใหค้วามรูด้า้น 

 นโยบายและแผน  

      10,000    มค. - กค. 53 2     3 3 3 4 

 พค. - ผง. - 001 (3) - โครงการพฒันาและปรบัปรุง 

 แผนการด าเนินงานคณะ  

    200,000    มค. - พค. 53 3     5 5 5 6,7 

 พค. - ผง. - 001 (4) - โครงการจดัท าเว็บไซค ์

 งานนโยบายและแผน  

      30,000    มค. - กค. 53 1     5 5 5 6,7 

34 พค. - ผจ. - 001 โครงการส่งเสริมและพฒันาหน่วยวิจยั         30,000   3 หน่วยวจิยั  รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

    

 พค. - ผจ. - 001 (1) - โครงการจดัท าเว็บไซคง์านวิจยั        30,000    มค. - กค. 53  งานนโยบาย

และแผน  

และพฒันา  2 2 2 3 

35 พค. - งง. - 001 โครงการส่งเสริมและพฒันา 

งานการเงินและพสัดุ  

   110,000   3 หน่วยการเงิน  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร  

    

 พค. - งง. - 001 (1) - โครงการจดัท าแผนกลยุทธด์า้น 

 การเงิน  

      35,000      งานการเงิน

และพสัดุ  

      

 พค. - งง. - 001 (2) - โครงการเผยแพร่ใหค้วามรูด้า้น

 การเงินและพสัดุ  

      20,000              
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

    แยกใหม่เป็น 3 โครงการ              

     - โครงการจดัท าแผนกลยุทธ ์         5,000    มค. - พค. 53 1     5 5 5 6,7 

     - โครงการจดัเก็บเอกสาร        20,000    พย.52 - กพ. 53 1     3 3 3 4 

     - โครงการ Knowledge Free เวอ่ร ์       30,000    พย.52 - กพ. 53 1     3 3 3 4 

36 พค. - ธท. - 001 โครงการส่งเสริมและพฒันาหน่วย

เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

    120,000   3 หน่วย

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ  

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร /  

    

 พค. - ธท. - 001 (1) - โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู        50,000    มค. - กค. 53 1 งานธุรการ  รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

5 5 5 6,7 

 พค. - ธท. - 001 (2) - โครงการพฒันาเว็บไซคค์ณะ        50,000    มค. - กค. 53 1   และพฒันา  5 5 5 6,7 

 พค. - ธท. - 001 (3) - โครงการอบรมดา้นคอมพิวเตอร ์       20,000    มค. - กค. 53 2     3 3 3 4 

37 พค. - ธอ. - 001 โครงการอบรมความรูเ้ก่ียวกบัความ

ปลอดภยัในอาคาร  

      10,000  มค. - กค. 53 2 หน่วยอาคาร

สถานที่  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

ทัว่ไป  

3 3 3 4 

              งานธุรการ        

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 

 

 

 
            

 

128  

              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

38 พค. - ธป. - 001 โครงการประชาสมัพนัธค์ณะ      420,000   13 หน่วย

ประชาสมัพนัธ์  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

    

 พค. - ธป. - 001 (1) - โครงการเพื่อการประชาสมัพนัธ ์

 คณะ  

    100,000    พย. 52 - กค. 53 3 งานธุรการ  และพฒันา  5 5 5 6,7 

 พค. - ธป. - 001 (2) - โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 

 ปริญญาตรี  

      50,000    พย. 52 - กค. 53 2     5 5 5 6,7 

 พค. - ธป. - 001 (3) - โครงการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร

 บณัฑิตศึกษา  

    200,000    พย. 52 - กค. 53 3     5 5 5 6,7 

 พค. - ธป. - 001 (4) - โครงการสญัจรหลกัสตูรปริญญา 

 ตรีและบณัฑิตศึกษา  

      70,000    พย. 52 - กค. 53 5     5 5 5 6,7 

39 พค. - ธช. - 001 โครงการบริการวชิาการ     160,000   11 หน่วยบริการ

วชิาการแก่

สงัคม  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

ทัว่ไป  

    

 พค. - ธช. - 001 (1) - โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม  

 (จ านวน 10 ครั้ง)  

    100,000    ตค. 52 - กค. 53 10 งานธุรการ    3 3 3 4 

 พค. - ธช. - 001 (2) - โครงการเสวนาวิชาการ        60,000    มค. - กค. 53 1     3 3 3 4 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

40 พค. - ธช. - 002 โครงการจดัท าวารสารสงัคมศาสตร ์     150,000  กพ. - กค. 53 2 หน่วยบริการ

วชิาการแก่

สงัคม  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

ทัว่ไป  

3 3 3 4 

          งานธุรการ        

41 พค. - ธศ. - 001 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม      100,000  ตค. 52 - กค. 53 10 หน่วยท านุ

บ ารุง

ศิลปวฒันธรรม  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

ทัว่ไป  

4 4 4 5 

          งานธุรการ        

42 พค. - ผจ. - 002 ทุนอุดหนุนการวิจยัและการพฒันา

งานวิจยั  

    500,000   10 หน่วยวจิยั  รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

    

 พค. - ผจ. - 002 (1) - ทุนอุดหนุนการวิจยั      400,000    ตค. 52 - กย. 53 - งานนโยบาย

และแผน  

และพฒันา  2 2 2 3 

 พค. - ผจ. - 002 (2) - ทุนสนับสนุนการพฒันางานวิจยั      100,000    ตค. 52 - กย. 53 10     2 2 2 3 

43 พน. - สจ. - 002 โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรม

พฒันานิสิต  

    185,000   4 ภาควชิา 

จติวทิยา  

 หวัหน้า

ภาควชิา  

    

 พน. - สจ. - 002 (1) - โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขา 

 จิตวิทยา  

      70,000    พย. 52 - พค. 53 1     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พน. - สจ. - 002 (2) - โครงการอบรมพฒันาจิตวิญญาณ         60,000    พค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สจ. - 002 (3) - โครงการจิตวิทยาปริทรรศน์        30,000    พค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สจ. - 002 (4) - โครงการเสวนาวิชาการจิตวิทยา 

 ของนิสิตจิตวิทยา  

      25,000    มค. - พค. 53 1     1 1 1 1,2 

44 พน. - สจ. - 003 โครงการจิตวิทยาวิชาการ        78,300   6 ภาควชิา 

จติวทิยา  

 หวัหน้า

ภาควชิา  

    

 พน. - สจ. - 003 (1) - โครงการฝึกอบรมเตรียม 

 ความพรอ้มนิสิตก่อนฝึกงาน  

      10,000    ธค. 52 - มค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สจ. - 003 (2) - โครงการ Journal Club        20,000    มค. - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

 พน. - สจ. - 003 (3) - โครงการสปัดาหสุ์ขภาพจิต        13,300    มค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สจ. - 003 (4) - โครงการฝึกอบรมปรบัสภาพ 

 การเรียนรู ้ 

      35,000    มยิ. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

45 พน. - สป. - 003 โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรม

พฒันานิสิต  

   486,700   13 ภาควชิา 

ประวติัศาสตร์  

 หวัหน้า

ภาควชิา 

    

 พน. - สป. - 003 (1) - โครงการเรียนรูป้ระวติัศาสตร ์

 เมืองเก่า ครั้งท่ี 3  

      70,000    มยิ. - กค. 53 3     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พน. - สป. - 003 (2) - โครงการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต  

 จ านวน 3 ครั้ง  

      66,700    ธค. 52 - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (3) - โครงการศึกษาดูงาน 

 ประวติัศาสตรท์อ้งถ่ินศึกษา  

      50,000    กพ. - มยิ. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (4) - โครงการศึกษาดูงาน 

 ประวติัศาสตรศิ์ลปะและ 

 โบราณคดี ในประเทศไทย 

      50,000    ธค. 52 - มคี. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (5) - โครงการพฒันาทกัษะดา้น 

 ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์และ 

 วฒันธรรม 

      50,000    มยิ. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (6) - โครงการสัเซียศึกษา        50,000    มยิ. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (7) - โครงการเอเชียตะวนัออก         50,000    เมย. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (8) - โครงการศึกษาการเมืองไทย

 สมยัใหม่  

      50,000    มค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สป. - 003 (9) - โครงการการอ่านเอกสารทาง

 ประวติัศาสตร ์ 

      50,000    มยิ. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

46 พน. - สพ. - 004 โครงการศึกษาดูงาน      160,000   10 ภาควชิา 

พฒันาสงัคม  

หวัหน้า

ภาควชิา 

    

 พน. - สพ. - 004 (1) - โครงการศึกษาดูงานดา้นการ

 พฒันาสงัคม (จ านวน 5 ครั้ง) 

      80,000    มค. - กค. 53 5     1 1 1 1,2 

 พน. - สพ. - 004 (2) - โครงการศึกษาดูงานดา้นการ 

 วิจยัสงัคม  (จ านวน 5 ครั้ง) 

      80,000    มค. - กค. 53 5     1 1 1 1,2 

                 

47 พน. - สพ. - 005 โครงการกิจกรรมพฒันานิสิต      213,000   7 ภาควชิา 

พฒันาสงัคม  

หวัหน้า

ภาควชิา 
    

 พน. - สพ. - 005 (1) - โครงการเตรียมความพรอ้ม

 การฝึกงานนิสิตพฒันาสงัคม  

      10,000    ตค. 52 - พค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สพ. - 005 (2) - โครงการเตรียมความพรอ้ม

 การฝึกงานนิสิตวจิยัสงัคม  

      10,000    ตค. 52 - พค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สพ. - 005 (3) - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่/

 ประชุมผูป้กครองนิสิต  

        5,000    ตค. 52 - มยิ. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สพ. - 005 (4) - โครงการพื้ นท่ีปฏิบติัการทาง 

 สงัคม (Social Lab)  

      85,000    ตค. 52 - กค. 53 1     1 1 1 1,2 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พน. - สพ. - 005 (5) - โครงการศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์11 ปี 

 พฒันาสงัคม  

      73,000    ตค. 52 - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สพ. - 005 (6) - โครงการอบรมจริยธรรมและ

 จรรยาบรรณนักวจิยั  

      10,000    ตค. 52 - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สพ. - 005 (7) - โครงการยินดีบณัฑิตใหม ่       20,000    พย. 52 - มค. 53 1     1 1 1 1,2 

48 พน. - สร. - 004 โครงการพฒันานิสิต      468,700   11 ภาควชิา 

รฐัศาสตรแ์ละ  

หวัหน้า

ภาควชิา  
    

 พน. - สร. - 004 (1) - โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 

 ของหลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑิต   

     รฐัประศาสน

ศาสตร์  

  1 1 1 1,2 

   -   การเมืองการปกครองทอ้งถ่ินไทย 

 นโยบายสาธารณะ  การวางแผน 

 ฯลฯ 

      80,000    พย. 52 - กค. 53 1         

   -  การพฒันาการเมืองกบั 

 รฐัธรรมนูญไทย  

      15,000    พย. 52 - กค. 53 1         

   -  เศรษฐกิจ การเมือง ระหวา่ง

 ประเทศ  

      50,000    พย. 52 - กค. 53 1         
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

 พน. - สร. - 004 (2) - โครงการสนับสนุนกิจกรรม 

 พฒันานิสิต  

      73,700    ตค. 52 - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สร. - 004 (3) - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และ 

 ประชุมผูป้กครองนิสิต  

      30,000    พค. - มยิ. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สร. - 004 (4) - โครงการแนะแนวอาชีพและการ 

 พฒันาบุคลิกภาพนิสิต  

      50,000    พค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สร. - 004 (5) - โครงการสนับสนุนการท า

 โครงการวิจยันิสิต  

      40,000    พค. - กค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สร. - 004 (6) - โครงการวนัรฐัธรรมนูญ      100,000    พย. - ธค. 52 1     1 1 1 1,2 

 พน. - สร. - 004 (7) - โครงการศึกษาดูงานภูมิภาค 

 ศึกษา  

      30,000    พย. 52 - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

49 พน. - สร. - 005 โครงการรฐัศาสตรว์ชิาการ  

(จ านวน 4 ครั้ง) 

    100,000  พย. 52 - กค. 53 4 ภาควชิา 

รฐัศาสตรแ์ละ  

หวัหน้า

ภาควชิา  
1 1 1 1,2 

         รฐัประศาสน

ศาสตร์  

      

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

50 พน. - นน. - 001 โครงการส่งเสริมและพฒันานิสิต      355,000   13 หน่วยกิจการ

นิสิต  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

    

 พน. - นน. - 001 (1) -  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

 ระดบัปริญญาตรี  

      75,000    พค. - กค. 53 1 งานกิจการนิสิต

และศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

  1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (2) - โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดบั

 ปริญญาตรี  

      70,000    มค. - มคี. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (3) - โครงการอบรมสมัมนาผูน้ านิสิต        50,000    มคี. - พค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (4) - โครงการจดัท าคูมื่อนิสิต 

 คณะสงัคมศาสตร ์ 

      40,000    มคี. - มยิ. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (5) - โครงการอบรมทกัษะ (ภาษา  

 และคอมพิวเตอร)์ (3 ครั้ง)  

      50,000    กพ. - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (6) - โครงการรณรงคแ์ต่งกายชุดนิสิต 

 ถูกระเบียบ (3 ครั้ง)  

      10,000    มค. - กค. 53 3     1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (7) - โครงการคา่ยอาสาพฒันา        40,000    มคี. - พค. 53 1     1 1 1 1,2 

 พน. - นน. - 001 (8) - โครงการส่งเสริมวชิาการและ

 การเรียนรู ้(พี่ติวนอ้ง) (2 ครั้ง)  

      20,000    มค. - กค. 53 2     1 1 1 1,2 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

51 พน. - นน. - 002 โครงการกิจกรรมชมรมวิชาการ      150,000  พย. 52 - กค. 53 12 หน่วยกิจการ

นิสิต  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

1 1 1 1,2 

         งานกิจการนิสิต

และศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

      

52 พน. - นน. - 003 โครงการอบรมสมัมนาอาจารยท่ี์

ปรึกษา  
      10,000  กพ. - กค. 53 2 หน่วยกิจการ

นิสิต  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

1 1 1 1,2 

         งานกิจการนิสิต

และศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

      

53 พน. - นน. - 004 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พื่อพฒันา

นิสิตและการประกนัคุณภาพ  

      30,000  กพ. - พค. 53 1 หน่วยกิจการ

นิสิต  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

1 1 1 1,2 

          งานกิจการ

นิสิตและศิษย์

เก่าสมัพนัธ์  

      

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 

 

 

 
            

 

142  

              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

54 พน. - นน. - 005 โครงการกีฬาสมัพนัธ ์       30,000  กพ. - กค. 53 1 หน่วยกิจการ

นิสิต  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

1 1 1 1,2 

         งานกิจการนิสิต

และศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

      

55 พน. - นศ. - 001 โครงการบณัฑิตสมัพนัธ ์      100,000  ธค. 52 - พค. 53 2 หน่วยศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

5 5 5 6,7 

          งานกิจการ

นิสิตและศิษย์

เก่าสมัพนัธ์  

      

56 พน. - นน. - 006 โครงการเตรียมความพรอ้มนักกีฬา

เพื่อเขา้ร่วมแขง่ขนักีฬาภายใน  

      30,000  กพ. - มยิ. 53 1 หน่วยกิจการ

นิสิต  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

1 1 1 1,2 

            งานกิจการ

นิสิตและศิษย์

เก่าสมัพนัธ์  

      

  



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

57 พน. - นศ. - 002 โครงการพฒันาเว็บไซคส์มาคมศิษย์

เก่าคณะสงัคมศาสตร ์ 

      30,000  กพ. - กค. 53 1 หน่วยศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นิสิต  

5 5 5 6,7 

         งานกิจการนิสิต

และศิษยเ์ก่า

สมัพนัธ์  

      

58 พน. - ผง. - 002 โครงการกิจกรรมเสริมเพื่อพฒันานิสิต

บณัฑิตศึกษา  

      30,000  ธค. 52 - กค. 53 10 หน่วยแผนงาน

และ

งบประมาณ  

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน  

1 1 1 1,2 

         งานนโยบาย

และแผน  

และพฒันา      

59 พน. - บส. - 003 โครงการส่งเสริมพฒันาวิชาการนิสิต

ปริญญาตรี  

    190,000   6 หน่วยส่งเสริม

และสนับสนุน

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พน. - บส. - 003 (1) - โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อน 

 ฝึกงาน (ปกติ - พิเศษ)  

      75,000    กพ. - มคี. 53 2 งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พน. - บส. - 003 (2) - โครงการน าเสนอผลการฝึกงาน  

 (ปกติ - พิเศษ)  

      85,000    มคี. - มยิ. 53 2     1 1 1 1,2 

 พน. - บส. - 003 (3) - โครงการน าเสนอผลการศึกษา 

 คน้ควา้ดว้ยตนเอง  

      30,000    พย. 52 - กค. 53 2     1 1 1 1,2 



 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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              ภารกิจ คณะสงัคมศาสตร ์

รหสั ช่ือโครงการ/กิจกรรม จ  านวนเงิน ระยะเวลา ตั้ง ผูร้บัผิดชอบ ผูค้วบคุม/

ก ากบั/ดแูล 

มน. ยทุธศาสตร ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

โครงการ จดัโครงการ (ครัง้) (หน่วยงาน/

ภาควิชา) 
ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 

60 พน. - บส. - 004 โครงการส่งเสริมพฒันาวิชาการ 

นิสิตบณัฑิตศึกษา  

    100,000   2 หน่วยส่งเสริม

และสนับสนุน

การศึกษา  

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ  

    

 พน. - บส. - 004 (1) - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

 ระดบับณัฑิตศึกษา  

      50,000    พค. - มยิ. 53 1 งานบริการ

การศึกษา  

  1 1 1 1,2 

 พน. - บส. - 004 (2) - โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

 บณัฑิตศึกษา  

      50,000    กพ. - พค. 53 1     1 1 1 1,2 

                   

        

 รวม    157  โครงการ    (60  โครงการหลกั / 97 โคงการยอ่ย)          เป็นจ  านวนเงินทั้งส้ิน 27,580,100 บาท   

 

 



 

 

 

 
แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   

  

ปีงบประมาณรายได้ 2553 
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แผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์   
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการ 

 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนงาน/ แผนปฏิบติัการ เป็นกิจกรรมส าคญั ท่ีมุ่งรวบรวม 

และวิเคราะห์ ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์  คณะ

สงัคมศาสตร ์ และเสนอใหผู้บ้ริหารของคณะอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิผล

ของแผนงาน/ แผนปฏิบัติการ  ตามเป้าหมายและ ดัชนีช้ีวดัท่ีก าหนด จึงไดก้ าหนดระบบและกลไกในการ

ติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการประจ าปีขึ้ น เพ่ือใหส้ามารถน าผลของการประเมินมาปรบัปรุงและพฒันา

แผนงานในปีต่อไป  ใหม้ีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง   ทั้งน้ี อาจจะตอ้งมีการปรับปรุงวิธีการ

ด าเนินงานหรือปรบัเปล่ียนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกับทรพัยากรหรือสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนดไวโ้ดยประเมินผลจากเง่ือนไข

เวลาท่ีควรปฏิบติั  และสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือตอ้งการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามโครงการต่างๆ ซ่ึงจะ

น าไปสู่การปรบัแผนปฏิบติัการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

3. เพ่ือตอ้งการทราบสมัฤทธ์ิผลโดยรวมของแผนปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ ท่ีจะ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแผนปฏิบติัการในระยะต่อไป 

4. เพ่ือตอ้งการทราบขอบเขตการใชป้ระโยชน์จากแผนปฏิบติัการ ในดา้นการบริหาร

และการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะสงัคมศาสตร ์ 

 

 

3.1  สาระส าคญัของการติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของคณะสงัคมศาสตร ์แบ่งสาระส าคญัของการ

ติดตามและประเมินผลเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

1. การติดตามเป้าหมายการใชจ้่ายงบประมาณ 

2. การติดตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน 

3. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ 

4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบติัการ 

5. กระบวนการจดัท าแผนงาน/แผนปฏิบติัการในปีถัดไป 
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ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์   มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือ

สรา้งสรรคค์วามร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเช่ือมัน่ในระบบและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้

เต็มท่ี  

 

 

 

3.2  ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

 

  ระบบและกลไกส าคญัท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบติัการไป

ใชใ้นการก ากบั ปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบติังานของ 6 หน่วยงานย่อยของคณะฯ ตามภารกิจหลกั ทั้ง 4  

ดา้น คือ ดา้นการเรียนการสอน   ดา้นการวิจยั   ดา้นการบริการวชิาการแก่สงัคม และดา้นการท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม  น้ัน  ประกอบดว้ยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบติัการซ่ึงมีเลขานุการ

คณะฯ เป็นเลขานุการ โดยน าผลการติดตามและการประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการใหค้ณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณาก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้ นในการ

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

  ในส่วนของระดบัปฏิบติัการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบติัการของหน่วยงานย่อย

ของคณะฯ  คือ  ส านักงานเลขานุการคณะฯ   สาขาวิชาพัฒนาสังคม  สาขาวิชาประวติัศาสตร ์สาขาวิชา

จิตวทิยา และสาขาวชิารฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์ ทุกเดือน    

  ระบบและกลไกท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงของการติดตามและประเมินแผนงาน / 

แผนปฏิบัติการ คือ การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปีถัดไป  และให้

ด าเนินการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการของปีถัดไปทุกหน่วยงานย่อยในคณะฯ    โดยแผนงาน/ 

แผนปฏิบติัการ ตอ้งครอบคลุมทุก ภารกิจหลกั  
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แผนภูมิที่ 4   กลไกการติดตามและประเมินผลแผนงาน / แผนปฏิบติัการ 

คณะกรรมการประจ  า

คณะฯ 
คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนปฏิบตัิ

การ 

ภาควิชาประวตัิศาสตร ์

ภาควิชาจติวิทยา 

ภาควิชารฐัศาสตรแ์ละ 
รฐัประศาสนศาสตร ์

ส านกังาน 
เลขานุการคณะฯ 

 

ภาควิชา 

คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์

ภาควิชาสงัคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา 
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3.3  การติดตามและประเมินผล   สรุปไดด้งัน้ี 

 

ที ่
การตดิตาม/ 

การประเมินผล 
ระยะเวลา ผูใ้หข้อ้มูล วิธีการ กลไก 

      

1 ติดตามเป้าหมาย 

การใชจ้่าย 

งบประมาณ 

ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน ติดตามการ 

ขออนุมติัเงิน 

ประจ างวดและ 

การใชจ้่าย 

1)  คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลปฏิบติัการ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูและ 

ประเมินผลเสนอแนะ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ   

ตามช่วงท่ีก าหนดไว ้

2) คณะท างานเก็บรวบรวบ 

ขอ้มลูและประชุมพิจารณา 

เพื่อน าเสนอผลการติดตาม 

ประเมินผลการติดตามต่อ  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เป็นประจ าทุกเดือน 

3) ใหแ้ต่ละหน่วยงานประชุม 

 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 

 เพื่อรายงานผลการปฏิบติังาน 

 ต่อคณะท างานและรบัทราบ  

 รวมทั้งหาแนวทางปรบัปรุง 

แกไ้ขการปฏิบติังาน 

4)  หากมีปัญญาเกิดข้ึนให ้

 คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 พิจารณาหาแนวทางในการ 

 ปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม 

 นโยบายของมหาวิทยาลยั    

     

2 ติดตามแผนกิจกรรม 

ประจ าเดือน 

ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ติดตามการ 

ปฏิบติังานตาม 

ปฏิทินกิจกรรม 

ประจ าเดือน 

     

3 ประเมินสมัฤทธ์ิผล 

ของโครงการ 

ปลายปี 

งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใชแ้บบสอบถาม 

และสมัภาษณ ์

เจา้หนา้ท่ีระดบั 

ปฏิบติัการและ 

ระดบับริหาร 

ตามโครงการ 

     

4 ประเมินผลประโยชน์ 

ของแผนปฏิบติัการ 

ปลายปี 

งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ใชแ้บบสอบถาม 

และสมัภาษณ ์

เจา้หนา้ท่ีระดบั 

ปฏิบติัการและ 

ผูบ้ริหารทุกระดบั 
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ที ่
การตดิตาม/ 

การประเมินผล 
ระยะเวลา ผูใ้หข้อ้มูล วิธีการ กลไก 

      

5 กระบวนการจดัท า 

แผนงาน /  

แผนปฏิบติัการ 

ในปีถดัไป 

ปลายปี 

งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ประชุมระดม 

สมอง, ยกร่าง, 

จดัท าแผน,  

ประชาพิจารณ,์ 

สรุปและ 

ประเมินผล 

 

 

 

 

3.4  การปรบัแผนปฏิบตัิการประจ  าปี 

 

  โดยทัว่ไปแผนปฏิบัติการสามารถปรบัปรุงไดต้ามความเปล่ียนแปลงของทรัพยากร

และ/หรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ท่ีเปล่ียนแปลงไป  การปรบัแผนปฏิบติัการอาจท าได ้ ดงัน้ี  

  1)  การปรบัแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการต่างๆ อาจมีการปรบัปรุง 

เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆ แต่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ/งาน ไม่มีการเปล่ียนแปลง

ใหน้ าเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ  เป็นผู ้พิจารณาด าเนินการปรับได้ทันทีแล้วแจ้งให้

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

  2)  การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุง

โครงการท่ีมีผลท าใหว้ตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม การ

ปรับแผนปฏิบัติการดังกล่าวใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  พิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบแลว้แจง้ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบเพ่ือการด าเนินการต่อไป 
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3.5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์ ประธานกรรมการ 

 2.   รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

 3.   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 

 5.   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 

 6.   รองคณบดีฝ่ายกิจการทัว่ไป กรรมการ 

 7.   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

 8. ผูช้่วยคณบดี กรรมการ 

 6.   นางจิระประภา   ศรีปัตตา กรรมการและเลขานุการ 

 9.   นางพชรวรรธน์   นลินรตันกุล กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

 

รองคณบดฝ่ีาย

วชิาการ 

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนิสติ 




