
 

 
 

 
 

 

รายงานผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ของแผนยุทธศาสตร ์

และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน 

(ตุลาคม 2564 – มนีาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 
 

คำนำ 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 6 การรายงาน ข้อ 28 ได้กำหนดไว้ว่า ให้ส่วนงานและหน่วยงาน รายงานผล 

การใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

รวมถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื ่อทราบ โดยแบ่ง  

การรายงานเป็น 2 ข้อ ได้แก่ (1) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ และ (2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้งนี ้ส่วนงานและหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินงานตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) ของ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2564 – 

มีนาคม 2565) เรียบร้อยแลว้ โดยมีผลการดำเนินงานสรุปดังนี้ 

 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  มหาวิทยาลัยมีแนว

ทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั ่งยืนมากยิ่งขึ้น ทำให้มีผลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในด้านต่างๆ มีผลที่ดีขึ ้น หรือมีการ

ตอบสนองตัวชี้วัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA ในการบริหาร

จัดการในทุกโครงการ เพื่อผลลัพธ์และผลสมัฤทธิ์ที่สามารถสร้าง Impact ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน  

ตามรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดเร่ งด่วน (Super KPI) ของแผนยุทธศาสตร์  และ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) นี้ 

จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพและมีระดับความสำเร็จที่สูงยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ส่วนที่ 1 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  

(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

1. โครงร่างองค์กร 
 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที ่จ ัดตั ้ งข ึ ้นเพื ่อเป็นการกระจายโอกาส  

ทางการศึกษาแต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัย

นเรศวรได้มีมติ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 

2553 ขึ ้นและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงได้ถือว่า

มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู ้สู ่ช ุมชน 

ให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ดังปณิธาน “ปัญญา เพื่อความเข้มแข็ง 

ของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอน 17 คณะ 2 วิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก  

 การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก สู่ความสำเร็จ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 
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 ลักษณะองค์กร 

      ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหลักสูตรที่ทำการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน 115 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 68 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 

จำนวน 30 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร 
 

 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม สมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์บัณฑติ ดังนี้ 

 ปรัชญา (Philosophy) 

 ปญฺญาชีว ีเสฏฐชีว ีนาม (ปัญญาชีว ีเสฏฐะชีว ีนาม)  

 "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"  (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

 ปณิธาน (Determination) 

 ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

 (University for Community Innovation with International Standard) 

 พันธกิจ (Mission)  

1. ผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 

2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. บริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม 

4. ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 

 อัตลักษณ์บัณฑิต (Student Identity) 

1. อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐาน

วิชาชีพ และทักษะตามความตอ้งการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

2. อัตลักษณ์ทั่วไป: มสีุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มบีุคลิกภาพดี 

 ค่านยิมองค์กร (Core Values) 

1. U (Unity) : ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย 

2. P (Professional):  ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน 

          สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) 

1. การผลติกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 
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3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม   

5. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภบิาล 
 

               บุคลากร (Workforce Profile) 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,951 คน จำแนกเป็น 3 สาย คือ บุคลากร

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีจำนวน 971 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.77 ของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีจำนวน 964  คน คิดเป็น ร้อยละ 49.41 ของบุคลากร             

ทั้งมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยสายบริหาร มีจำนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.82 ของ

บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
 

  สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Personal Competency)  

 1) สมรรถนะของผู้บริหาร 

1.1) ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill) มีทักษะการบริหารงานและสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน 

สามารถเป็นโค้ชเป็นผู้บริหาร เป็นผู้กำกับและติดตามการดำเนินงานของ

หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง 

และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ ่งสู่การ

บรรลุเป้าหมายและวสิัยทัศน์ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย   

1.2) ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill) มีทักษะการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการ

ดำเน ินงานตามพันธก ิจหล ักของหน่วยงานและพันธก ิจหล ักของ

มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและมีความ

ภูมิใจในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย

พะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการและสรา้งแรงจูงใจในการทำงาน   

1.3) มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงดิจิทัล (Digital Process Oriented) พัฒนา

กระบวนการทำงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงาน

และระหว่างหน่วยงาน “สานความคดิ สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคี

และความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม พัฒนาเครื ่องมือสนับสนุนการทำงานด้วย



 

4 

เทคโนโลยีดจิทิัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัดสภาวะแวดล้อมที่

เสริมสุขภาวะการทำงาน   

1.4) ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ (Empowerment 

Evaluation) สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิด

การประเมนิเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

สอดคล้องและมุ ่งสู ่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี ้ว ัดระดับสูง 

(Super KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 2) สมรรถนะของพนักงาน 

 2.1) สมรรถนะของพนักงานสายวิชาการ  

2.1.1) ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional 

Standard Framework, PSF)   

2.1.2) ทักษะการผลิตและใชส้ื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และทักษะ 

2.1.3) การประเมนิผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน   

2.1.4) ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

และสังคม และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นสากลและ

นานาชาติ   

2.1.5) ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)   

2.1.6) มุ่งสานความคิดสร้างจิตใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่

ด ีให ้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร ับการยอมรับจากชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 2.2) สมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุน  

2.2.1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2.2.2) บริการที่ดี (Service Mind) 

2.2.3) เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  

2.2.4) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

2.2.5) ยึดมัน่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity)  

2.2.6) มุ่งสานความคิดสร้างจติใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่ง

ที่ด ี

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และนานาชาติ 
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  ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ ่งโครงสร้างองค์กรตามที ่กำหนดไว ้ในพระราชบ ัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

 
แผนภูมทิี่ 1 โครงสรา้งองค์กร 

 
แผนภูมทิี่ 2 โครงสรา้งการบรหิารงาน 
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 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาวการณ์ขององค์กร เพื่อการปรับตัว

เข้าสู่การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพ  

การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence; EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN QA) โดยได้วิเคราะห์สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัย  ความเป็นเลิศในการ

แข่งขัน ผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 10 ปี มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถก้าวเข้าสู ่การจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 โดย Times Higher Education 

ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศไทย และอันดับที ่401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก  

 

 บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 การกำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 และแผนงานอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้มีการกำหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความเป็น

เลิศตามเกณฑ์การดำเนินงานที ่เป็นเลิศ (EdPEx) สอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

(Reinventing University) กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ หรือ กลุ่มการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วย

การเข ้าส ู ่การจัดอันด ับมหาว ิทยาลัย  ตามเกณฑ์เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) รวมทั้งได้กำหนดประเด็นท้าทาย 

ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดพัฒนาเป็น Super KPI ซึ่งบริหารตามวงจรการบริหารงานคุIภาพ (PDCA) 
 

            ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้วยขั ้นตอนการดำเนินโครงการ วงจร

บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ 

โ ด ย ม ี เ ป ้ า หม าย เ พ ื ่ อ แก ้ ป ั ญ หา แล ะ เ ก ิ ด ก า ร พ ั ฒ น าอ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง เกณฑ ์  AUN-QA  

ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ตลอดจนการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
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รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 

1.2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบาย

คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความ

เข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลอืสังคม พร้อมปรับตัว

อยู ่ในสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิร ูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่  

ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วย

หลักธรรมาภิบาลเพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ ่งที ่ดี  

อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 

ด้าน ได้แก่  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการดว้ยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน     

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ                                                                                                     

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์   

พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ผลิตกำลังคนที่

มีสมรรถนะและ

ทักษะแห่ง

อนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

เตรียมคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน ใหม้ีสมรรถนะและ

ทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง

ความตอ้งการ 

ของตลาดแรงงาน 

1.1 เพื่อผลิตกำลังคนให้มคีุณลักษณะ 

สมรรถนะและทักษะ 

แห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

1.2 พัฒนากำลังคนให้มทีักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต (Life Long Learning) 

2. วิจัยและ

นวัตกรรม

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1.1 ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มี

คุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อน

ชุมชนและสังคม สู่การมีคุณภาพชีวติที่

ดีขึ้น 

1.2 ผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และ

ทรัพย์สินทางปัญญา  

ที่มคีุณภาพสามารถสร้างรายได้เชงิ

พาณชิย์ 

3. บริการวิชาการ

ด้วยองค์ความรู้

และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

บริการวิชาการดว้ยองค์ความรู้

และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน     

1.1 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

ให้มคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่

อย่างยั่งยนื 

1.2 มีแหล่งเรยีนรู้และพัฒนาการเรียนรู้

ของสังคมและชุมชน 

ทุกช่วงวัย 

1.3 ผูป้ระกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพใน

การแข่งขันสูงขึน้ 

1.4 การบริการสุขภาพ และสาธารณสุขที่

ทันสมัยแก่ชุมชน 

และผู้สูงอายุ (Community Health 

Care) 

 

4. ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

และสืบสาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศลิปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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พันธกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

เอกลักษณ์

ความเป็นไทย  

 

เพื่อความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของชาติ 

4.2 ยกระดับองค์ความรูท้างศลิปะและ

วัฒนธรรม  

สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural 

Enterprise)  

และความเป็นสากล 

5. บริหารจัดการ

ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และมี

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 

และมีธรรมาภบิาล 

5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ 

5.2 การบริหารงานมธีรรมาภบิาล และ

ความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนุน

และมีประสิทธิภาพ 

5.4 บรรยากาศการทำงานของบุคลากร 

(WORKFORCE Climate) 

5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce 

Engagement) 

5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational 

Culture) 

5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดี

และมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE 

Management and Development) 

5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาสีเขียว 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI 

Green)    
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การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สภาวการณ์

ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา มาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ แผนบริหาราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

แผนงบประมาณแบบบูรณาการ และนโยบายความั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย  

 การกำหนดพันธกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 และแผนงานอื ่นๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้มีการกำหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับโครงการ

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กลุ่ม 3 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 

หรือ กลุ่มการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากลด้วยการเข้าสู ่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาที ่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) เพื ่อมุ ่งสู ่ระดับสากล (World Ranking) รวมทั ้งได้กำหนด

ประเด็นท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดพัฒนาเป็น Super KPI โดยมีรายละเอียดการเชื่อมโยงพันธกิจ

หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
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รูปที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพะเยาและส่วนงาน/หน่วยงาน 

 

 
 

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงของวสิัยทัศน์ ปรัชญา ปณธิาน ค่านยิมร่วม พันธกิจหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์

           :                                                 

1.                           

              

2.                     

                 

3.                            

             

4.                          

                      

        

5.                     

                         

            

            

           

           

1.                         

                        

                      

                         

2.                    

                       

       

 3.                 

                          

                         

4.                          

             

                   

                

5.                         

                                

               

                                  
U (Unity :                                                

P (Professional):                                           
                              

       

          

SDG 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure 

SDG 17 Partnerships for the goals  SDG 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure 

SDG 4 Quality Education

SDG 3 Good Health and Well-being

17 Partnerships for the goals

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 15 Life on Land 

SDG 17 Partnerships for the goals

SDG 16 Peace and Justice Strong Institutions

SDG 4 Quality Education

SDG 17 Partnerships for the goals  

SDG 3 Good Health and Well-being

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 5 Gender Equality

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 9 Industry, Innovation and 
Infrastructure 

17 Partnerships for the goals

SDG 11 Sustainable Cities and 
Communities
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1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จเร่งด่วน (Super KPI)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
 

จากรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดความสำเร็จเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พบว่าการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าแผนการดำเนินงาน ซึ่ง

นับว่ามีความสำเร็จสูงสุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที ่ 4 มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ร้อยละ 68 และอันดับสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ร้อยละ 44.33 ซึ่งพบว่าโครงการ/

กิจกรรมด้านวิชาการ และคุณภาพนิสิตจะสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ในช่วง

เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จึงทำให้มีการดำเนินการอยู่ในช่วง 6 เดือนหลัง คือ เมษายน 2565 - 

กันยายน 2565  

44.33

159

220

70

68

0

50

100

150

200

250

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคน ใหม้ีสมรรถนะและ
ทกัษะแห่งอนาคต ตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งงานวิจยัและ
นวตักรรมสูป่ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการ
ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม เพื่อความ

เขม้แข็งของชมุชน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การสง่เสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและ

เอกลกัษณข์องชาติ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาระบบ
บริหารจดัการที่ทนัสมยั  มีประสทิธิภาพ 

โปร่งใส  และมีธรรมาภิบาล
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ตารางที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จเร่งด่วน (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 

2564 - มีนาคม 2565) 

ตัวชี้วัด  

Super KPI 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย  

ปี 2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ 

ผลสำเร็จ  

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

Super KPI 1.1 

การพัฒนา

หลักสูตรระดับ

ปริญญาแนว

ใหม่ 

(Curriculum 

redesign) 

1. เป็นหลักสูตรท่ีเกิดการพัฒนาขึ้นใหม่ หรอืปรับปรุง

จากหลักสูตรเดิมท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ (Competency-

based)  

2. มคีุณสมบัติ เข้ากับอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

2.1 หลักสูตรเชิงพื้นท่ี มุ่งแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนาพืน้ท่ี 

2.2 หลักสูตรสหกิจศึกษา (CWIE) 

2.3 หลักสูตรตามแนวทาง Higher education sandbox 

3. มคีวามร่วมมือกับสถานประกอบการ พืน้ท่ีชุมชน 

หรอืหน่วยงาน โดยมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมอื

ท่ีเป็นทางการ (MOU) 

4. การบริหารจัดการหลักสูตร อาจพิจารณารูปแบบ

เป็น 

4.1 การบูรณาการการเรยีนและการทำงานแบบ

คู่ขนาน 

4.2 การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็นโมดูล 

(Modular design) 

5. เป้าหมาย บัณฑิตจบแลว้มีงานทำทันที 100% 

4 หลักสูตร คณะอยู่ระหว่างขออนุมัตจิัดทำ

หลักสูตรแนวใหม ่จำนวน 2 หลกัสูตร 

50 กองบริการ

การศึกษา 
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ตัวชี้วัด  

Super KPI 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย  

ปี 2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ 

ผลสำเร็จ  

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

Super KPI 1.2 

นวัตกรรมการ

จัดการเรียน

การสอนท่ี

ยกระดับ

คุณภาพชีวิต

ชุมชน 

1. การดำเนนิการโดยใช ้model หรือ Learning 

activity ท่ีมีการบูรณาการระหวา่งการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการ 

2. เป้าหมาย 

2.1 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา hard skill (วชิาเฉพาะ

ของหลักสูตร) และ soft skill (Community skill / 

5C+) เพื่อให้เกิดคุณลกัษณะ Community change 

agent 

2.2 ชุมชน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต

ของชุมชนดขีึน้ 

12 คณะอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนนิ

โครงการนวัตกรรมฯ จำนวน 9 

โครงการ 

75 กองบริการ

การศึกษา 

Super KPI 1.3 

นวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการ

เรียนการสอน 

1. เกิดการคดิค้น และพัฒนาโมเดล หรือรูปแบบ

วธีิการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ (How to learn) 

2. ต่อยอดสู่งานวจิัยในชัน้เรียน เพื่อการพัฒนา

องค์ความรู้และขยายผล 

26 10 โมเดล 39 กองบริการ

การศึกษา 
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ตัวชี้วัด  

Super KPI 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย  

ปี 2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ 

ผลสำเร็จ  

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

Super KPI 1.4 

การพัฒนา

หลักสูตรแบบ 

non-degree 

1. การพัฒนาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

หลัก 

1.1 หลักสูตร Pre-degree 

1.2 หลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-skill 

2. เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะ (Competency-

based) 

3. มกีลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อยกระดับหรือ

พัฒนาทักษะ หรือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ 

19 คณะอยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสตูรระยะ

สั้น 

 ผ่านคณะกรรมการวชิาการ  

จำนวน 6 หลักสูตร () 

32 กองบริการ

การศึกษา 

Super KPI 1.5 

นวัตกรรมเพื่อ

ส่งเสริมอัต

ลักษณ์นิสติ 

มหาวทิยาลัย

พะเยา (UP 

Identity) 

กระบวนการดำเนนิการ 

1. พัฒนาแนวปฏบัิตหิรือนวัตกรรม ด้านการ

ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ 3 ด้านของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผลลัพธ์ 

1. เกิดนวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ 

2. นสิิตได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์เป็นท่ีประจักษ์ 

ได้รับรางวัลยกย่องในระดับภูมภิาค/ชาติ/

นานาชาต ิและมีเครอืข่ายนิสตินักศกึษา

ระดับอุดมศึกษา 

3. ชุมชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสติ 

 

1 Best 

practice  

 

 

10 innovation 

 

 

 

10 innovation 

10 รางวัล 

 

 

- คณะ/วทิยาลัยอยู่ระหว่างดำเนนิ

โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัต

ลักษณ์นิสติ 

- กองกิจกานิสติดำเนนิการจัดทำ(ร่าง)

ประกาศ เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวทาง

พจิารณารางวัลสนับสนุนการพฒันาอัต

ลักษณ์นิสติ (UP Identity) มหาวทิยาลัย

พะเยา และประกาศผลในเดือน 

สิงหาคม 2565 

-คณะ/วทิยาลัย และกอง อยู่ระหว่าง

ดำเนนิโครงการ 

 

50 

 

 

40 

 

 

 

 

 

60  

 

กองกิจการ

นสิิต 
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ตัวชี้วัด  

Super KPI 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย  

ปี 2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ 

ผลสำเร็จ  

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 เครอืข่าย 

 

 

 

 

 

 

-นสิิตได้รับรางวัลยกย่อง ระดับภูมภิาค 

จำนวน 4 รางวัล ,ระดับชาติ จำนวน 2 

รางวัล ได้แก ่

1. รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่มวัสดุ

ศาสตร์ 

2. รางวัลเหรียญทองแดง กลุ่มวัสดุ

ศาสตร์ 

1.รางวัล popular Vote และรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 2  

2. รางวัลทูตสงกรานต์ประจำภาคเหนือ 

ประจำป ี2565 

3. รางวัลรองอันดับสอง นางงามชาติ

พันธ์ุล้านนาตะวันออก ประจำป ี2565 

4. รางวัลรองอันดับสี ่การประกวด

เครื่องแต่งชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออกสู่

สากล ประจำป ี2565 

-มเีครอืข่ายนิสติ จำนวน 1 เครอืข่าย 

ได้แก่ เครอืข่ายโฆษก อว. ประจำ

มหาวทิยาลัย 

 

20 
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ตัวชี้วัด  

Super KPI 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย  

ปี 2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ 

ผลสำเร็จ  

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

5 ชุมชน  

-อยู่ระหว่างการสำรวจพืน้ท่ีและเสนอ

โครงการ โดยมี 5 หน่วยงานท่ีมีส่วน

ร่วมในการดำเนนิงาน ไดแ้ก่ กอง

กิจการนสิิต , กองพัฒนาคุณภาพนสิิต

และนสิิตพกิาร , คณะนิติศาสตร์  , 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

 

30 

Super KPI 1.6 

นวัตกรรม

ส่งเสริมระบบ

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของนิสติ 

1. คณะฯ ดำเนนิการส่งเสริมสุขภาพจิตนสิิตตาม 

model ท่ีได้พัฒนาขึน้มา /มหาวทิยาลัยคัดเลอืก 

Best practice เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบในการ

ดูแลสุขภาพจิตของนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

1 Best 

practice  

10 innovation 

 - ผู้รับผิดชอบได้ช้ีแจงให้กับคณะเพ่ือ

ดำเนนิการส่งเสริมสุขภาพจิตตาม

บริบทของแต่ละคณะ 

 - จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว

ทางการพจิารณารางวัลสนับสนุนการ

พัฒนาอัตลักษณ์นิสติ (UP Identity) 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 เพื่อ

คัดเลอืก Best practice  

20 กองพัฒนา

คุณภาพนสิิต

และนสิิต

พกิาร 
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ตัวชี้วัด  

Super KPI 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย  

ปี 2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ 

ผลสำเร็จ  

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสรา้งศักยภาพคน ให้มสีมรรถนะและทกัษะแหง่อนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

และ innovation ซึ่งจะดำเนินการ

คัดเลอืกในเดือนสงิหาคม 2565  

2. มหาวทิยาลัย ดำเนนิการสร้าง ระบบ UP 

Mental Health platform เพื่อใหบ้ริการด้าน

สุขภาพจิตท่ีมีคุณภาพและในระดับเฉพาะปัจเจก

บุคคล (individual approach) 

ระบบUP 

Mental 

Health 

Platform 1 

ระบบ 

 - ศกึษาเนื้อหา และประชุมร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นสุขภาพจติเพื่อร่วม

กำหนดโครงสร้าง platform  

 - ดำเนนิการจัดจา้งผู้พัฒนาระบบตาม

เงื่อนไขจากโครงสร้าง platform โดย

กำหนดให้เร่ิมทดสอบระบบในเดอืน

พฤษภาคม 2565 และเร่ิมใชง้านใน

เดอืนมถิุนายน 2565 

50 

รวมผลประมาณการความสำเร็จ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 (ร้อยละ)  44.33 
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี

2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณิชย์   

Super KPI 2.1 ผลงานวจิัยและ

นวัตกรรมท่ีนำไปใชป้ระโยชน์จริงใน

ชุมชน 

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 20 

ผลงาน 

≥20 อยู่ระหว่างการดำเนนิงาน จำนวน 47 

ผลงาน (โครงการชุมชนนวัตกรรม 39 

ผลงาน / โครงการ SID 1 ผลงาน / 

โครงการคลินิกเทคโนโลย ี2 ผลงาน / 

โครงการออมสนิยุวภักดิ์ 5 ผลงาน) 

235 กองบริหาร

งานวจิัย 

Super KPI 2.2 จำนวนผลิตภัณฑ ์อัน

เนื่องมาจากผลงานวจิัยท่ีนำไปขยาย

ผลหรือต่อยอด การใชป้ระโยชนส์ู่เชงิ

พาณิชย ์

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 3 

ผลิตภัณฑ ์

≥3 ได้ดำเนินการ pitching การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ของมหาวทิยาลัย

พะเยาและได้ดำเนินการจดัทำสญัญาไป

แลว้จำนวน 5 ผลิตภณัฑ ์

166 กองบริหาร

งานวจิัย 

Super KPI 2.3 จำนวนผลงานวจิัย

และนวัตกรรม ท่ีได้รับการตพีมิพ ์

ตอ้งอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

เป้าหมาย  ระดับชาติ ไม่

นอ้ยกว่า 100 ผลงาน 

(1) ผลงาน

ตีพิมพ์

ระดับชาติ 

จำนวน ≥100 

ผลงาน 

72 ผลงาน 72 กองบริหาร

งานวจิัย 
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี

2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชงิพาณิชย์   

  

ระดับนานาชาติ ไม่นอ้ย

กว่า 200  ผลงาน 

(2) ผลงาน

ตพีมิพ์ระดับ

นานาชาติ 

จำนวน 

≥200 

ผลงาน 

207 ผลงาน 103 กองบริหาร

งานวจิัย 

Super KPI 2.4 ผลการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยโลก 

มหาวทิยาลัยดำเนนิการ

เสนอข้อมูล เพื่อเข้าสู่การ

จัดอันดับโลก 

เป้าหมาย  THE impact 

ranking ≤ 20  

(1) THE 

Impact 

Rankings 

≤20 

อยู่ระหว่างรอการประกาศผลในเดอืน

เมษายน 2565 

รอผล กองบริหาร

งานวจิัย 

มหาวทิยาลัยดำเนนิการ

เสนอข้อมูล เพื่อเข้าสู่การ

จัดอันดับโลก เป้าหมาย 

SCIMAGO ranking ≤ 20 

(2) 

SCIMAGO 

≤20 

SCIMAGO ranking = 9 222 กองบริหาร

งานวจิัย 

รวมผลประมาณการความสำเร็จ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 (ร้อยละ)  159   
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเขม้แข็งของชุมชน 

Super KPI 3.1 การ

พัฒนาศูนย์หรือแหล่ง

การเรียนรู้ ท่ีสำคัญของ

สังคมและชุมชนทุกช่วง

วัย 

เกิดการพัฒนาพืน้ท่ี

การเรียนรู้ ไม่นอ้ยกว่า 

10 พื้นท่ี 

≥10 พื้นท่ี ดำเนนิการสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อการ

เรียนรู้ Learning space และเตรียมการดำเนนิงาน

จัดประกวดรางวัลพืน้ท่ีการเรียนรู้ ประจำป ี

2565 เพื่อส่งเสริมการ สรา้ง/พัฒนา พื้นท่ีการ

เรียนรู้ ท่ีดำเนนิงานชับเคลื่อนโดยมหาวทิยาลัย/

บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม โดยจะมี

กรอบเวลาการประกวดพื้นท่ีการเรียนรู้ในช่วง

เดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 

50 กองบริหาร

งานวจิัย 

Super KPI 3.2 ชุมชน

ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 1 คณะ 1 ชุมชน

นวัตกรรม 

เกิดการพัฒนาพืน้ท่ี

ชุมชนนวัตกรรม ไม่

นอ้ยกว่า 10 พื้นท่ี 

≥10 พื้นท่ี อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 39 พื้นท่ี (โดย

ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวทิยาลัย 19 พื้นท่ี 

และอยู่ระหว่างการจัดทำสญัญารับทุนจาก บพท. 

20 พื้นท่ี) 

390 กองบริหาร

งานวจิัย 

รวมผลประมาณการความสำเร็จ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 (ร้อยละ)  220   
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี

2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

Super KPI 4.1 การพัฒนา

องค์ความรู้ท่ีได้จากการบูร

ณาการพันธกิจด้านทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม กับ

พันธกิจการเรียนการสอน

หรือบริการวิชาการ 

เกิดการพัฒนาองค์

ความรู้ หรือผลงาน

ทางวิชาการ 10 องค์

ความรู้ 

10  องค์ความรู้ มกีระบวนการดำเนนิงานภายใตค้ณะกรรมการ

กิจการนสิิตและพัฒนาคุณภาพนสิิต (คกพ) และ 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 4  จำนวน 7 โครงการ 

โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้เกิดการพัฒนาองค์

ความรู้ หรือผลงานทางวิชาการ 1 งาน ได้แก ่

1. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนดา้นการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิ

ปัญญาสู่สากล  

20 กองกิจการ

นสิิต 

Super KPI 4.2 ผลิตภัณฑ์

หรือการบริการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ที่สร้าง

รายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น 

เกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการในพื้นท่ีชุมชน 

จำนวน 10 

ผลิตภัณฑ์/บริการ 

10 ผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม หรือ 

บริการทาง

วัฒนธรรม 

มกีระบวนการดำเนนิงานภายใตค้ณะกรรมการ

กิจการนสิิตและพัฒนาคุณภาพนสิิต (คกพ) และ 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 4  จำนวน 4 โครงการ 

โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้เกิดนวัตกรรม

ยกระดับผลิตภัณฑ ์และบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชงิ

พาณิชย์สูงขึน้ จำนวน 3 นวัตกรรม ได้แก ่

80 กองกิจการ

นสิิต 
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี

2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

1. โครงการการออกแบบของฝาก ของท่ีระลึก โดยใช้

ตน้ทุนทางศลิปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

2. โครงการกาดวัฒนธรรมระเบียงบ้านประสานกาด

กฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

3. โครงการองค์ความรู้จากการวจิัยสู่การส่งเสริม

และพัฒนาภูมปัิญญาเพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยนื 

Super KPI 4.3 การ

ยกระดับผลิตภัณฑ์หรือ

การบริการท่ีเกี่ยวข้องกับ

ศลิปวัฒนธรรม ไปสู่งาน

สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ 

เกิดนวัตกรรม

ยกระดับผลิตภัณฑ์ 

และบริการ เพื่อเพิ่ม

มูลค่าเชงิพาณิชย์

สูงขึน้ จำนวน 5 

นวัตกรรม 

5 นวัตกรรม

ทางด้าน

วัฒนธรรม 

มกีระบวนการดำเนนิงานภายใตค้ณะกรรมการ

กิจการนสิิตและพัฒนาคุณภาพนสิิต (คกพ) และ 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 4  จำนวน 4 โครงการ 

โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้เกิดนวัตกรรม

ยกระดับผลิตภัณฑ ์และบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชงิ

พาณิชย์สูงขึน้ จำนวน 3 นวัตกรรม ได้แก ่

1. โครงการการออกแบบของฝาก ของท่ีระลึก โดยใช้

ตน้ทุนทางศลิปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

2. โครงการกาดวัฒนธรรมระเบียงบ้านประสานกาด

กฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

3. โครงการองค์ความรู้จากการวจิัยสู่การส่งเสริม

และพัฒนาภูมปัิญญาเพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยนื 

80 กองกิจการ

นสิิต 
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี

2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

Super KPI 4.4 จำนวน

ชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาให้

เป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

Cultural learning 

space 10 พื้นท่ี / 

ชุมชน 

10 พื้นท่ีเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม 

มกีระบวนการดำเนนิงานภายใตค้ณะกรรมการ

กิจการนสิิตและพัฒนาคุณภาพนสิิต (คกพ) และ 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 4  จำนวน 3 โครงการ 

โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้เกิดCultural learning 

space 15 พื้นท่ี/ชุมชน ได้แก ่

1. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวทางน้ำ ตำบล

ดอกคำใต ้อำเภอดอกคำใต ้จังหวัดพะเยา 

2. โครงการCultural Space of Phayao 

70 กองกิจการ

นสิิต 
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ตัวชี้วัด Super KPI 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่

เป้าหมาย ป ี

2565) 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปะวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

Super KPI 4.5 จำนวน

กิจกรรมเชงิสร้างสรรค์

พื้นท่ีการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

กิจกรรมเชงิ

สร้างสรรค์ 6 

กิจกรรม 

6 กิจกรรม มกีระบวนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการกจิการ

นิสิตและพัฒนาคุณภาพนสิิต (คกพ) และ คณะกรรมการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดย

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ท่ี 4  

จำนวน 3 โครงการ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้เกิด

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 7 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์พืน้ท่ีการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา 

ครัง้ท่ี 1 (ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สบื

สานป๋าเวณยีี่เป็ง) 

ครัง้ท่ี 2 (พืน้ท่ีการเรียนรูท้างวัฒนธรรม “เปิดการ

ท่องเท่ียวเมอืงพะเยา”)  

ครัง้ท่ี 3 (อาหารพื้นถิ่นทำกินสร้างสรรค์) 

ครัง้ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทาง

วัฒนธรรมดา้นการพัฒนาวัสดุท้องถิ่น เพื่อ

มาตรฐานสากล 

ครัง้ท่ี 5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสารคดีพิธี

ไหว้ครูนาฏศิลป์ 

2. โครงการCultural Space of Phayao ครัง้ท่ี 1 

100 กองกจิการ

นิสิต 

 รวมผลประมาณการความสำเร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ร้อยละ)  70  
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

Super KPI 5.1 

นวัตกรรมหรือ

แนวปฏบัิตท่ีิด ีใน

การดำเนนิงาน

ตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมการค้นหากระบวนการทำงานเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพองค์กร แบ่งเป็นระดับดังนี้  

1. เสนอแผนการดำเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาคุณภาพ

องค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

2/2564 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.1 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมตเิห็นชอบแผนการ

ดำเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อการ

ดำเนนิการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 1) 

การส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน EdPEx+TQA ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 2 แผน คือ แผนระยะสั้น 1 ปี

การศึกษา 2564 และแผนระยะยาว 7 ปีการศึกษา 

2564-2570 2) การพัฒนาผู้ประเมิน 3) Super KPI 

สร้างแรงจูงใจการพัฒนาองค์กรประจำปงีบประมาณ 

2565 

2. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด

นวัตกรรมและแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการพัฒนาคุณภาพ

องค์กรเพื่อการดำเนินงานท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

พะเยา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนา

คุณภาพองค์กรของมหาวทิยาลยัพะเยา ในคราว

ประชุมคร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มมีติ

50 กองแผนงาน 

1. นวัตกรรมการ

ดำเนนิงานตามพันธกิจ

และบริการท่ีสำคัญของ

หน่วยงาน 

นวัตกรรมการ

ดำเนนิงาน จำนวน 30 

นวัตกรรม นวัตกรรม

ละ 5,000 บาท 

2. การคัดเลอืกนวัตกรรม

และแนวปฏบัิตท่ีิด ีเพื่อ

เป็นตัวอย่างแลกเปลี่ยน

ระหว่างหน่วยงาน 

Best Practices จำนวน 

20 กระบวนการ 

กระบวนการละ 

10,000 บาท 

3. การส่งเสริมหน่วยงาน

เข้ารับการประเมิน 

EdPEx200 และ EdPEx 

300 

1. รางวัลหน่วยงานท่ี

ผ่าน EdPEx200 

หน่วยงานละ 30,000 

บาท 

2. รางวัลหน่วยงานท่ี

ผ่าน EdPEx300 

หน่วยงานละ 50,000 

บาท 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวด

นวัตกรรมและแนวปฏบัิตท่ีิด ี(Best Practices)  

3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศ 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

Super KPI 5.2 

การยกระดับ

ศักยภาพการ

ปฏบัิตงิาน

บุคลากร 

1. การส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาย

สนับสนุน เพื่อพัฒนา

สมรรถนะและต่อยอดสู่

ความก้าวหนา้ที่สูงขึน้ 

1.1 การสนับสนุนการ

พัฒนาผลงานวจิัยของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

1.2 การอบรมพัฒนาการ

จัดทำคู่มอืปฏบัิตงิาน และ

การประเมินค่างาน 

1.3 การส่งเสริมยกระดับ

การพัฒนาทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์และ

ภาษาอังกฤษ 

1.โครงการนำเสนอโครง

ร่างและพิจารณาให้ทุน

สนับสนุนงานวิจัย 

เพื่อการพัฒนางาน

ประจำ รุ่นท่ี 9 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. โครงการเทคนิคการ

จัดทำคู่มอืปฏิบัติงาน 

3. โครงการเทคนิคการ

เขียนประเมนิค่างาน  

4. โครงการพัฒนา

ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ รุ่นท่ี 2 

5. โครงการพัฒนา

ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ รุ่นท่ี 2 

1. ดำเนนิโครงการ/กิจกรรมทุนสนับสนุนงานวจิัยเพื่อ

การพัฒนางานประจำ รุ่นท่ี 9 ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565  โดยมีพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน

ได้รับทุน จำนวน 60 ทุน ทัง้นี้ มกีำหนดระยะการทำ

วจิัยตามสัญญาสิ้นสุดในเดอืนกรกฎาคม 2565 

 2. อนุมัตแิผนการดำเนนิงาน อยู่ระหว่างดำเนิน

โครงการ 2 – 5 

80 กองการ

เจ้าหนา้ที ่
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาผู้บริหาร 

ตัง้แต่ระดับประธาน

หลักสูตร หัวหนา้งาน 

ผู้ช่วย/รองคณบดี หัวหน้า

สำนักงาน ผู้อำนวยการ

กอง/ศูนย ์

1. หลักสูตรนัก

บรหิารงานอุดมศึกษา

ระดับกลาง (นบก.)  

รุ่นท่ี 1         

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บรหิารระดับ

ต้น (หัวหน้างาน) รุ่นท่ี 6  

1. อนุมัตแิผนการดำเนนิงานแล้ว 

2. นำหลักสูตรฯ เสนอคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านความเห็นชอบ

แลว้  

3. อยู่ระหว่างวางแผนดำเนนิการจัดทำปฏทิินและ

กำหนดการของหลักสูตร 

4. อยู่ระหว่างหาข้อมูลวทิยากรแต่ละหัวขอ้รายวชิา 

80 

Super KPI 5.3 

การพัฒนา

หน่วยงานสู่การ

จัดอันดับรางวัล

สำนักงานสีเขียว 

(Green office) 

1. สนับสนุนงบประมาณ 

สำหรับหน่วยงานท่ีจะ

สมัครเข้าดำเนนิการตาม

เกณฑ์ 

11 หน่วยงานเข้าร่วม

ประเมิน 

18 หน่วยงานเตรียม

ความพร้อม 

การดำเนนิการในส่วนของสนับสนุนงบประมาณ 

สำหรับหน่วยงานท่ีจะสมัครเข้าดำเนนิการตามเกณฑ์ 

โดยในปี พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลัยพะเยามีคณะ/

หน่วยงาน ผ่านเกณฑก์ารเข้าร่วมรับการประเมิน

สำนักงานท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม หรือสำนักงานสี

เขียว (Green office) จำนวน 11 หน่วยงาน โดยแบ่ง

ออกเป็นรายละเอยีด ดังนี้ 

     1. คณะ/หน่วยงานของการรับรองสำนักงานสีเขียว

ใหม่ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก ่คณะทัตน

แพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

และนเิทศศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ

สถาบันนวัตกรรม 

     2. คณะ/หน่วยงานขอยกระดับการรับรอง

สำนักงานสีเขียว จำนวน 6 หนว่ยงาน ได้แก ่คณะ

60 กองอาคาร

สถานท่ี 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

วทิยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2. สนับสนุนเงินรางวัล 

สำหรับหน่วยงานท่ีได้รับ

การประเมินระดับเหรียญ

รางวัล (ทองแดง เงนิ และ

ทอง) ท้ังในส่วนสำนักงาน

ใหม่ และสำนักงานเดิม 

ระดับทอง 2 

หน่วยงาน  

ระดับเงิน 4 หน่วยงาน  

ระดับทองแดง 5 

หน่วยงาน 

1. กองอาคารสถานท่ี ได้ดำเนินการในส่วนของการ

สนับสนุนเงินรางวัล สำหรับหนว่ยงานท่ีได้รับการ

ประเมินระดับเหรียญรางวัล (ทองแดง เงนิ และทอง) 

ท้ังในส่วนสำนักงานใหม่ และสำนักงานเดิม โดยขอ

อนุมัตคิ่าตอบแทนสำหรับคณะ/หน่วยงานท่ีได้รับการ

จัดอันดับสำนักงานสีเขียว จำนวน 10 หน่วยงาน เป็น

เงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ได้แก ่

100 กองอาคาร

สถานท่ี 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

     1.1 ค่าตอบแทนสำหรับคณะ/หน่วยงานท่ีได้รับการ

จัดอันดับสำนักงานสีเขียวระดับเหรียญทอง จำนวน 2 

หน่วยงาน หน่วยงานละ 50,000 บาท เป็นเงิน 

100,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย

พะเยา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     1.2 ค่าตอบแทนสำหรับคณะ/หน่วยงานท่ีได้รับการ

จัดอันดับสำนักงานสีเขียวระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 

หน่วยงาน หน่วยงานละ 30,000 บาท เป็นเงิน 

120,000 บาท ได้แก่ วทิยาลัยการศึกษา คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร คณะ

วทิยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 

     1.3 คา่ตอบแทนสำหรับคณะ/หน่วยงานท่ีได้รับการ

จัดอันดับสำนักงานสีเขียวระดับเหรียญทองแดง 

จำนวน 4 หน่วยงาน หน่วยงานละ 20,000 บาท เป็น

เงิน 80,000 บาท ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ คณะ

พยาบาลศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Super KPI 5.4 

การเข้าร่วมกรจัด

อันดับตามเกณฑ์

มหาวทิยาลัยสี

มหาวทิยาลัยฯ ดำเนนิการ

ร่วมกับคณะที่มคีวาม

พร้อมในการพัฒนา

8,000 คะแนน  

อันดับ 1-150 ของโลก 

1. รายงานผลการดำเนนิงานการเข้าร่วมการจัดอันดับ

ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก (UI Green) 

โดยผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว (UI Green 

Metric World University Ranking) ประจำป ีพ.ศ. 

40 
กองอาคาร

สถานท่ี 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

เขียวระดับโลก 

(UI Green) 

มหาวทิยาลัยตามเกณฑ์ 6 

ด้านของ UI Green metric 

2564 มรีายละเอยีดดังนี้ 

     1.1 ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World 

University Ranking 2021 ของ มหาวทิยาลัยพะเยา ได้

คะแนน 7,400 คะแนน จาก 6,325 คะแนน ได้อันดับท่ี 

171 จาก 956 มหาวทิยาลัยท่ัวโลก และอันดับท่ี 12 

จาก 39 มหาวทิยาลัยในประเทศไทย 

     1.2 คะแนนแบ่งออกตามตัวชี้วัดท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ท่ีต้ังและโครงสร้างพื้นฐาน 1,150 คะแนน 2) การใช้

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1,375 

คะแนน 3) การจัดการของเสีย 1,275 คะแนน 4) การ

บริหารจัดการนำ้ 900 คะแนน 5) ระบบการขนส่ง 

1,375 คะแนน และ 6) การศึกษาและวิจัย 1,325 

คะแนน 

2. รายงานผลการดำเนนิงานโครงการมหาวทิยาลัยสี

เขียวประจำป ีความก้าวหน้ารอบ 6 เดอืน โดยมี

รายละเอยีด ดังนี ้

     2.1 ดำเนนิการจัดทำระบบประเมินคณะ/หน่วยงาน

สีเขียว (UP Green) พร้อมกับระบบเก็บขอ้มูล

มหาวทิยาลัยสีเขียว (UI Green) ขึน้ระบบ Server ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา 

     2.2 ดำเนนิการจัดทำ Timeline Super KPI (UP 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

Green & Green office) สำหรับวางแผนการดำเนินงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสีเขียว 

 2.3 สนับสนุนคณะ/หน่วยงานสมัครเข้าร่วมรับการ

ประเมินใน "โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green 

office) ประจำป ี2565" จำนวน 10 หน่วยงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสำนักงานท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม สร้างการมสี่วนร่วมในกลุ่มสำนักงาน 

รวมถึงการนำเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวมา

ประยุกต์ใช้ภายในสำนักงาน 

2.4 ดำเนนิกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษา

สิ่งแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด

มหาวทิยาลัยสีเขียว ได้แก ่

 - ประชุมคณะกรรมการดา้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and clean university) และ

กิจกรรมมหาวทิยาลัยสีเขียว 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัการสิ่งแวดลอ้มใน

สถานท่ีปฏบัิตงิานภายใตโ้ครงการสำนักงานที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดลอ้ม ให้กับบุคลากรของโครงการผลิต

กัญชาในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์ (บริษัท อภญิญา เมดคิอล 

จำกัด) 
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ตัวชี้วัด Super 

KPI 

รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 

แผน  (คา่เปา้หมาย 

ปี 2565) 
รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 

ประมาณการ

ผลสำเร็จ 

(ร้อยละ) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัย  มปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส  และมธีรรมาภิบาล 

- เร่ิมออกแบบ Website Sustainable University ท่ีจะ

ใชใ้นการส่งข้อมูลเข้าร่วมการจดัอันดับ UI Green 

     2.5 เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมในการ

ดำเนนิโครงการ Green office จำนวน 3 กิจกรรม 

ได้แก่ กิจกรรมอบรมหัวขอ้ “ใหค้วามรู้ความเข้าใจใน

การดำเนนิโครงการสำนกังานสเีขียว” “ระบุประเด็น

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในสำนกังานสีเขียว” และ“ซ้อมแผน

ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน” 

รวมผลประมาณการความสำเร็จ ยุทธศาสตรท์ี่ 5 (ร้อยละ)  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

ตารางที่ 3 รายงานผลการใช้จ่ายเงนิตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 

หน่วยงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายจริง 
ร้อยละความ 

ก้าวหน้าตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยพะเยา 1,092 82,784,910 10,042,041 12 35.57 

 

ตารางที่ 4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของทุกหน่วยงาน แยก

ตามยุทธศาสตร์ 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรา้ง
ศกัยภาพคน ใหม้ีสมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต 

ตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งงานวิจยัและนวตักรรมสู่
ประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริการวิชาการดว้ยองคค์วามรู้
และนวตักรรมเพื่อความเขม้แข็งของชมุชน     

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การสง่เสริมการท านบุ  ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลกัษณ์

ของชาติ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การพฒันาระบบบริหารจดัการที่
ทนัสมยั มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ

บาล 

งบประมาณ 35,403,301 10,960,274 13,484,100 1,589,800 21,347,435

การเบกิจ่าย 6,111,429 1,515,280 519,618 374,159 1,521,555

งบประมาณ การเบกิจ่าย 
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แนวทางการพัฒนาผลการดำเนินงาน 

 จากตารางพบว่ามีจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด รวม 1,092 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ ้น 

82,784,910 บาท ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มนีาคม 2565 มีการเบิกจ่ายไปทั้งสิ้น รวม 10,042,041 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12 และ

มีร้อยละความก้าวหน้าของตัวชี้วัด 35.57 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการใช้จ่ายงบประมาณรายได้อย่างเกิดผลประโยชน์สูงสุด

และคุ้มค่า เกิดความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการมากกว่างบประมาณที่ใช้ไป เนื่องจากทุกโครงการของทุกหน่วยงานได้ใช้วงจรการ

บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการวางแผนการทำโครงการ มีการปฏิบัติงานตามแผน และมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อการประเมินผลลัพธ์

และผลสัมฤทธิ์ และนำผลนั้นมาทบทวน ปรับปรุง เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป อันจะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ตามแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม ทำให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างก้าวกระโดด  

 

 

 

 



ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารความเส่ียงและความโปร่งใส และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานอธิการบดี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บฏิบัติงานด้านวัสดุ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานพัสดุ

3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านพัสดุ (KM) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานพัสดุ

4 โครงการอบรบหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานออกแบบก่อสร้าง

5 โครงการแสดงความยินดีกับนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษา 100 100 15,000.00 10,000.00    ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

6 โครงการความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 85,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

7 โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

8 โครงการพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

9 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

10 โครงการมุทิตาจิและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานบริหารท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายและทรัพย์สิน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกฎหมาย

2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ กองกฎหมายและทรัพย์สิน 100 85.21 30,000.00 26,135.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกฎหมาย

3 โครงการประชุมช้ีแจงผู้ประกอบการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกฎหมาย

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนเพ่ือคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกฎหมาย

5 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เร่ือง กฎหมายกับการท างานในมหาวิทยาลัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกฎหมาย

6 โครงการจัดท าประมวลกฎหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการท าบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2565 100 100 35,000.00 32,031.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

2 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 183,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ” ประจ าปีงบประมาณ 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 17,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

1 โครงการ Meeting of the Mind 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

2 โครงการ UP Channel 100 100 96,200.00 42,400.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

3 โครงการ UP CSV 100 100 75,000.00 10,780.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

4 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่ือสารองค์กร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 277,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

5 โครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 100 80 369,200.00 7,931.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีทันสมัย 100 100 50,000.00 24,675.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

7 โครงการ ระบบ UP Meeting 100 100
ไม่ใช้

งบประมาณ
0.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองกลาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ Green Office 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุนิสา จินะโกฎิ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 350,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

3 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. คร้ังท่ี 39 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 400,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายคะนอง ปิงเมือง

4 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 300,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายคะนอง ปิงเมือง

5 มพ. เย่ียมไข้ และให้ก าลังใจให้แก่บุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายคะนอง ปิงเมือง

6 โครงการเกษียนอายุงานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายคะนอง ปิงเมือง

7 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง

8 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy Body) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายคะนอง ปิงเมือง

9 โครงการคลินิกให้ความรู้และให้ค าปรึกษาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สมาพร วรรณโวหาร

10 โครงการให้ความรู้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สมาพร วรรณโวหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 100 100 500,000.00 498,700.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

2 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

3 โครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านการวิจัย (RDM) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

4 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 100 17.55 5,000,000.00 877,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

5 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

6 จ านวนผลิตภัณฑ์ อันเน่ืองมาจากผลงานวิจัยท่ีน าไปขยายต่อหรือต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่พาณิชย์ (UP Product) 100 5.56 450,000.00 25,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

1 จ านวนชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนา 1 คณะ 1 ชุมชน นวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 500,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

2 ศูนย์การเรียนรู้ใหม่ หรือแหล่งการเรียนรู้ใหม่ ท่ีเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ท่ีส าคัญของสังคมและชุมชนทุกช่วงวัย (Learning Space) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 500,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 135,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

2 โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของกองบริหารงานวิจัย 100 100 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 กองบริหารงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ fin green 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวอาจารี เสมอเช้ือ

2 โครงการคลินิกกองคลังสัญจร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาววรรณิภา เหล็กสิงห์

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 250,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวปาณิสรา วงศ์ใหญ่

4 โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) 100 3.23 20,000.00 1,290.00        ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวเจนจิรา เบิกบาน

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง 100 3.2 50,000.00 3,200.00        ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวรัชนี หม่ันงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ 70 70 19,000.00 19,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

2 โครงการพัฒนาและผลักดันนิสิตสร้างช่ือเสียงสู่ความเป็นเลิศ 70 80 120,000.00 3,989.90 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

3 โครงการเลือกต้ังผู้น านิสิต 70 70 7,200.00 7,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมนิสิตยุค Next normal (Show&share) 70 อยู่ระหว่างด าเนินงาน 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด าเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิต 70 อยู่ระหว่างด าเนินงาน 600,000.00 70,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

6 โครงการนิสิตจิตอาสา 70 อยู่ระหว่างด าเนินงาน 155,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศุนย์ UPSR

7 โครงการนิสิตปลอดภัย 70 100 40,000.00 40,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

8 โครงการมีแล้วแบ่งปันสรรสร้างชุมชนคร้ังท่ี 1 70 70 50,000.00 23,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 70 70 50,000.00 17,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 70 70 150,000.00 33,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้น านิสิต 70 70 30,000.00 30,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

12 โครงการประเพณี 12 เดือน 70 70 200,000.00 106,210.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

13 โครงการเข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 70 70 100,000.00 9,600.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

14 โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต 80 70 260,000.00 222,840.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 งานกิจกรรมนิสิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 100 5.24 250,000.00 13,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวรัตนา จุมปา

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ช้ันปีท่ี 1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 500,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุมิตรา อินทะ

โครงการแนะแนวสัญจร 100 40 200,000.00 80,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร 100 76.26 1,000,000.00 762,608.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 100 10 100,000.00 5,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุมิตรา อินทะ

โครงการรับรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางรัตติกาล จันตระกูล

โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่ือสารองค์กรและความเป็นสากล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและกิจกรรมความเป็นสากล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 90,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง

การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางศศิมล ค าปินไชย

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางศศิมล ค าปินไชย

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางศศิมล ค าปินไชย

จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรกับโลกยุคใหม่” 100 100 13,000.00 13,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางศศิมล ค าปินไชย

1 โครงการการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวรัตนา จุมปา

2 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital transcript) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นายวุฒิพงษ์ ค าพันธ์

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา 100 8.34 30,000.00 2,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางรัตติกาล จันตระกูล

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวรัตนา จุมปา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริการการศึกษา 100 24.41 400,000.00 97,610.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 นางวรรณนิสา ค าสนาม

3 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2566 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางวรรณนิสา ค าสนาม

4 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเย่ียมชม มหาวิทยาลัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 300,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน

5 โครงการจัดท าระบบ "การจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางศศิมล ค าปินไชย

6 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุมิตรา อินทะ

7 1.1.3 นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุมิตรา อินทะ

8 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุมิตรา อินทะ

9 1.1.3 นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวสุมิตรา อินทะ

10 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 นางศศิมล ค าปินไชย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการผู้รับผิดชอบ

1 โครงการติดตามผลการใช้งานระบบสารสนเทศด้าน งบประมาณและแผนยุทธศาสตร ์ 100 97.2 250,000.00 243,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองแผนงาน

2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเป็นเลิศกอง แผนงาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 300,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองแผนงาน

3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 100 100 100,000.00 33,100.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 กองแผนงาน

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทางบประมาณและ แผนยุทธศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองแผนงาน

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเส่ียงและ ควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองแผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมท่ี 1) ต้อนรับคณะกรรมการลงพ้ืนท่ีตรวจผลการด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา 100 50 20,000.00 10,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

2 โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมท่ี 2) เข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ กรุงเทพฯ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

3 โครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ระดับอุดมศึกษา (คร้ังท่ี 3) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 196,400.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานพัฒนาคุณภาพนิสิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร (กองอาคารสถานท่ี) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,175.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองอาคารสถานท่ี

2 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองอาคารสถานท่ี

3 โครงการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ป่าน้ า 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองอาคารสถานท่ี

4 โครงการควบคุมดูแลสัตว์จรจัดภายในมหาวิทยาลัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 กองอาคารสถานท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

3 โครงการพัฒนาบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

4 โครงการ LLC Green 100 15 40,000.00 6,000.00        ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

5 โครงการ UP Book Fair 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

6 โครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

7 โครงการส่งเสริมการใช้บริการ UP Library 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

8 โครงการอบรม Information literacy 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

9 โครงการ Lifelong Learning Inspiration (mini TCDC) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

10 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และคลังปัญญา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

11 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (Knowledge We Share) 100 100 10,000.00 5,000.00        ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

12 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการเตรียมความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นิสิตใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

2 โครงการปรับปรุงระบบ ป้องกันอัคคีภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00   ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 งานธุรการ

3 โครงการพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของ บุคลากร CITCOMS 100 78 144,602.00  44,216.00     ต.ค.64 - ส.ค.65 งานธุรการ

4 โครงการพัฒนาระบบ Digital Literacy 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

5 โครงการพัฒนาระบบติดตาม การใช้งานระบบ UP LMS เพ่ือบริหารจัดการระบบการ เรียนการสอนออนไลน์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 งานผลิตส่ือนวัตกรรม

6 โครงการพัฒนาระบบ สนับสนุนสอบวัดระดับความรู้ พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

8 โครงการพัฒนาสตูดิโอเพ่ือการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100 100 92,600.00   92,600.00     ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะและ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศส าหรับบุคลากร 100 100 39,000.00   39,000.00     ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

10 โครงการสัมมนาเครือข่ายทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 100 6,000.00     6,000.00       ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

11 โครงการพัฒนาระบบบริหาร ข้อมูลการฝึกอบรม และ ระบบบริหารจัดการความรู้ (Learning Management System: MS) 100 - 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 งานฝึกอบรมสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์

2 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 จัดประชุมกรรมการสภาพนักงาน 100 100 97,000.00 33,675.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

2 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 100 100 15,000.00 28,280.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

3 โครงการคณาจารย์น่ังในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 45,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

4 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

6 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

7 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

8 โครงการเสียสะท้อนพ่ีน้อง มพ. 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

9 โครงการพัฒนาสมถรรนะบุคลากรเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 100 ยกเลิกโครงการ 12,000.00 ยกเลิกโครงการ ต.ค.64 - ส.ค.65 สภาพนักงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 156,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ

โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 85,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย

โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา

โครงการ การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืนด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการKM เพ่ือการพัฒนาองค์กร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี (ITA) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ติดตาม และประเมินความส าเร็จ ของปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน 100 100 95,000.00 30,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือได้รับการรับรองมาตรฐาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการพัฒนาอาจารย์เช่ียวชาญวิชาการ ช านาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการแนะแนว 100 103,000.00 69,040.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการ Project day 100 50,000.00 50,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะในการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการ Comp camp 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการ Young ICT Camp 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการกีฬา ICT Sports for Health 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ 100 170,000.00 159,496.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 45,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00  ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ 100 100 150,000.00 29,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการนวัตกรรมชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของนิสิตและบุคลากร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล100 100 30,000.00 30,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการท าบุญคณะและไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 65,000.00 65,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองของไทย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 5,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2 โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) 100 100 20,000.00 9,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
3 โครงการสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
4 โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร (ICT KM) 100 100 80,000.00 20,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
5 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
6 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
7 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน 100 100 230,000.00 93,430.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
9 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 100 100 265,630.00 29,070.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 185,770.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 100 180,655.00 15,885.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 100 100 115,535.00 79,100.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
13 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 100 100 217,220.00 58,360.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
14 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 100 100 278,830.00 34,078.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

2 โครงการประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตรของคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

3 โครงการสนับสนุนผลิตส่ือการสอนออนไลน์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

4 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

5 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

6 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต 100 100 25,000.00 25,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

7 โครงการทูตพลังงานและส่ิงแวดล้อมปีท่ี 2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตSEEN 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

9 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (UP Games & SEEN Games) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

10 โครงการ Goodbye Senior 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

11 โครงการแสดงความยินดีกับพ่ีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 100 100 40,000.00 40,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิชาการ

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิจัย

โครงการสนับสนุนเครือข่ายและความร่วมมือระดับนานาชาต ิ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯวิจัย

1 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการสู่สังคม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 ผอ.ศูนย์วิจัย

2 โครงการพัฒนานักวิชาชีพ เช่ือมโยงภาคีหุ้นส่วนสังคมเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียง ให้กับนักวิชาการและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้น าผลงานสู่การให้บริการ และพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 100 100 30,000.00 30,000 ต.ค.64 - ส.ค.65 ผอ.ศูนย์วิจัย

1 โครงการไหว้ครูคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯกิจการนิสิต

2 โครงการห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN  -กิจกรรมรับน้องใหม่ปลูกต้นไม้ประจ าตัว 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯกิจการนิสิต

3 โครงการสวัสดีปีใหม่คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม -กิจกรรมท าบุญคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 100 50 20,000.00 3,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 รองคณบดีฯกิจการนิสิต

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 100 100 47,000.00 47,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณบดี

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิจัยสถาบันจากงานประจ าสู่ งานวิจัย (R2R) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณบดี

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ ด้วย EDPex 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณบดี

4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ISO14001 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณบดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

55



ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

2 โครงการอบรมโปรแกรมเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ใน การท างานและศึกษาต่อ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ ส่ือสาร 100 100 15,000.00 15,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

4 โครงการพัฒนาคน 2021 100 100 6,200.00 6,200.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

5 โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจ าค าศัพท์ เฉพาะทางของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา 100 100 10,000.00 10,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

6 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา 100 100 8,300.00 8,300.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

7 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือทาง วิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา 100 100 22,950.00 22,950.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

8 โครงการพัฒนานิสิตสู่การเป็นนักสถิติในศตวรรษท่ี 21 100 100 1,700.00 1,700.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต 100 100 100,000.00 100,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

1 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์ 100 40 3,000.00 1,200.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

2 โครงการท าบุญคณะและสร้างขวัญก าลังใจ บุคลากร 100 100 40,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

3 โครงการส านักงานสีเขียว 100 49 20,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการน้องใหม่ Exercise 100 ยกเลิกโครงการ - ยกเลิกโครงการ ต.ค.64 - ส.ค.65 รองฯพัฒนานิสิต

2 โครงการเสริมสุขภาพ 100 50 69,500.00      15,500.00           ต.ค.64 - ส.ค.65 รองฯพัฒนานิสิต

3 โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 รองฯวิชาการ

4 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 85,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 โครงการแข่งขันคอนกรีตระดับชาติ 100 ยกเลิกโครงการ 65,000.00      ยกเลิกโครงการ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 โครงการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอติม 100 ยกเลิกโครงการ 30,000.00      ยกเลิกโครงการ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 โครงการค่ายส ารวจ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

8 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

9 โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุ1ตสาหการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

11 โครงการสัมมนาวิศวกรรมอุตสาหการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 โครงการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00    ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือความ ย่ังยืน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00    ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 โครงการไหว้ครู 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 โครงการท าแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00    ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

2 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง กฎหมาย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

3 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 100 30,000 30,000 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

4 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการส่ือสารส าหรับนิสิตและทูตส่ือสาร องค์กร ประจ าปีการศึกษา 2564 100 100 75,000 70,500 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 130,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

6 โครงการสานสัมพันธ์วิชาการนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ LAW & SPSS 100 100 20,000 13,070 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

7 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน Up-PSF 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

8 โครงการสนับสนุนฐานข้อมูลกฎหมายและวารสารต่างประเทศออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 230,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

9 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 และ 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

1 โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานนิสิตในวิชาระเบียบวิธีวิจัย 100 100 53,150 24,000 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

2 โครงการน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

1 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

2 โครงการคลินิกกฎหมายเพ่ือชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

3 โครงการส่งเสริมหลักสูตรพิเศษ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

1 โครงการท าบุญคณะนิติศาสตร ์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี (Green and Clean University) คณะนิติศาสตร ์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

2 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนกลยทุธ์คณะนิติศาสตร์ประจ าปี2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 280,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

3 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ ยังไม่ได้ด าเนินการ 75,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่ายระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รปม. 100 100 5,000.00      5,000.00      ต.ค.64 - ส.ค.65 หลักสูตรรปม.

2 โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี รปม 100 100 8,000.00      8,000.00      ต.ค.64 - ส.ค.65 หลักสูตรรปม.

3 โครงการเครือข่ายนิสิตสัมพันธ์ 100 100 10,000.00    10,000.00    ต.ค.64 - ส.ค.65 หลักสูตรรปม.

1 โครงการท าบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 100 10,000.00    9,305.00      ต.ค.64 - ส.ค.65 งานวิชาการ

1 โครงการติดตามความก้าวหน้า ITA 100 100 3,000.00      3,000.00      ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษาแห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ NMC Home Coming 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
2 โครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชาการเงินและการลงทุน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 18,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
3 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท่องเท่ียว รหัส 64 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 23,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ ปีท่ี 4 รหัส 62 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 100 60 10,000.00 6,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
6 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต (รหัส 59) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
7 โครงการต้อนรับบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเท่ียว 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 635,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
2 โครงการพัฒนานักวิจัยและการส่งเสริมการวิจัย 100 100 141,044.00 51,800.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

1 โครงการ BCA Unity 100 100 170,000.00 148,400.00            ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
2 โครงการแนะแนวสัญจร 100 100 50,000.00              42,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
3 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00            ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
5 โครงการ BCA Green Office 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
6 โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
7 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
9 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
11 โครงการ My Guest Best Practice 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 66,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
12 โครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชาการจัดการการส่ือสาร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
13 โครงการพัฒนาและการแลกเปล่ียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
14 โครงการทบทวนและประเมินคุณภาพหลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
15 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
16 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตการตลาดดิจิทัล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
17 โครงการพัฒนาอาจารย์ปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเท่ียว 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
18 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
19 โครงการพัฒนาทักษะความรู้เร่ืองเคร่ืองด่ืมผสม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
20 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท่องเท่ียว รหัส 63 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 23,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
21 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท่องเท่ียว รหัส 62 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 23,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
22 โครงการเสริมทักษะความเป็นผู้น าเท่ียวและมัคคุเทศก์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 23,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
23 เงินทุนเพ่ือการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
24 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
25 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
26 โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต BCA 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
27 โครงการพัฒนาสโมสรนิสิต BCA 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
28 โครงการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
29 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 สถาบันภาคเหนือ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
30 โครงการกีฬาสาขาเศรษฐศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
31 โครงการ Byenior 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
32 โครงการสานสัมพันธ์ NMC น้องพ่ีท่ีรัก 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
33 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
34 โครงการ NMC Ready to Run 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
35 โครงการไหว้ครู NMC 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 3,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
36 โครงการพัฒนานิสิตและการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการส่ือสารส่ือใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 79,722.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
37 โครงการวันมัคคุเทศก์ไทย และไหว้ครูประจ าสาขาวิชาการท่องเท่ียว 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
38 โครงการวิจัยสถาบันเก่ียวกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
39 โครงการบริการวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
40 โครงการการส่ือสารดิจิทัลเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
41 โครงการบริการวิชาการการตลาดดิจิทัล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
42 โครงการบริการวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 16,650.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
43 โครงการการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ปีท่ี 1100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
44 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
45 โครงการจิตอาสานิสิตเศรษฐศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
46 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 560,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

3 โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

4 โครงการMeeting พ่ีเล้ียง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

6 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 77,550.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

7 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

8 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

9 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 170,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

10 โครงการสหกิจศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

12 โครงการเก็บข้อมูลป้อนกลับส าหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

13 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 62,450.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

14 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 100 100 140,000.00 46,450.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

16 โครงการ UP Freshmen Day (กีฬาน้องใหม่) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 6,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

17 โครงการศิลป์ฯ อาสา คนท าดี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

19 โครงการน้องยินดีพ่ีรับปริญญา คร้ังท่ี1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

20 โครงการน้องยินดีพ่ีรับปริญญา คร้ังท่ี 2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

21 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

22 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

23 โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

24 โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

25 โครงการพัฒนาระบบและกลไกลในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

26 โครงการสร้างระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์นิสิต คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 560,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
3 โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
4 โครงการMeeting พ่ีเล้ียง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
6 โครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 77,550.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
7 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
8 โครงการ Pre-U คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
9 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูออนไลน์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 170,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
10 โครงการสหกิจศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
12 โครงการเก็บข้อมูลป้อนกลับส าหรับการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
13 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 62,450.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
14 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 100 100 140,000.00 46,450.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
16 โครงการ UP Freshmen Day (กีฬาน้องใหม่) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 6,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
17 โครงการศิลป์ฯ อาสา คนท าดี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
19 โครงการน้องยินดีพ่ีรับปริญญา คร้ังท่ี1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
20 โครงการน้องยินดีพ่ีรับปริญญา คร้ังท่ี 2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
21 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
22 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
23 โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
24 โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
25 โครงการพัฒนาระบบและกลไกลในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
26 โครงการสร้างระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์นิสิต คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
27 โครงการ Lib Arts' Talk 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
28 โครงการ UP LibArt' Idol 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
29 โครงการสุนทรียศิลป์แห่งภาษา (LibArts' Smart Talk) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
30 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทยส าหรับ 4 ช้ันปี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
31 โครงการเพชรภาษาไทย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
32 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่ตลาดแรงงาน4.0 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 31,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
33 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาภาษาไทย 100 100 35,000.00 10,500.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
34 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ 4 ช้ันปี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 85,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
35 โครงการแนะแนวอาชีพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
36 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา 100 100 15,000.00 4,000.00                 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
37 โครงการอบรมด้านการวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
38 โครงการ Movie Talks 100 100 25,000.00 180,000.00             ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
39 โครงการอบรม TOEIC 100 100 25,000.00 22,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
40 โครงการ English in Songs 100 100 25,000.00 24,089.50               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 100 100 40,000.00 40,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
42 โครงการพัฒนาทักษะการแปลนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
43 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวอชาภาษาฝร่ังเศสส าหรับ 4 ช้ันปี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 9,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
44 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นม่ืออาชีพ 100 100 4,000.00 3000 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
45 โครงการฝร่ังเศสวิชาการ 100 50 3,000.00 1,500.00                 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
46 โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาฝร่ังเศสเพ่ือวิชาชีพ 100 50 3,000.00 1,500.00                 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
48 โครงการการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชาภาษาจีน ส าหรับ 4 ช้ันปี 100 100 25,000.00 9,600.00                 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
49 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 100 100 20,000.00 20,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
50 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
51 โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน 100 100 10,000.00 10,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
52 โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาจีน 100 100 45,000.00 43,500.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
53 โครงการน าเสนอบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 100 100 20,000.00 18,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
54 โครงการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
55 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่นส าหรับนิสิต 4 ช้ันปี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
56 โครงการ Japanese EXPO 100 100 60,000.00 20,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
57 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางภาษาญ่ีปุ่นร่วมกับ ม.นเรศวร 100 100 10,000.00 10,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
58 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับทางภาษาส าหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 155,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
59 โครงการจัดสอบวัดระดับทางภาษาส าหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 66,600.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
60 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
61 โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 370,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
62 โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 59,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
63 โครงการจัดสอบพัฒนาผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
64 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 100 8.67 75,000.00 6,000.00                 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
65 โครงการฝึกอบรมทางภาษา (ภาษากัมพูชา / TOEIC / ส าหรับสอบวัดระดับ) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 23,700.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
66 โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาภาษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 132,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
67 โครงการบริการด้านการแปล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
68 โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 100 ไม่ใช้งบประมาณ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

1 โครงการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ 100 100 800,000.00 384,000.00             ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

1 โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
2 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 100 100 40,000.00 40,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
3 โครงการศักด์ิศรี ศักด์ิสิทธ์ิ สัมฤทธ์ิพระนาม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
4 โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 16,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
5 โครงการสุขสะหร๋ีป๋ีใหม่เมือง และท าบุญคณะศิลปศาสตร์ 100 100 26,000.00 26,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
6 โครงการแสดงมุฑิตาจิตและท าบุญคณะศิลปศาสตร์ 100 100 45,000.00 45,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
7 โครงการถวายเทียนส่องธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

1 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
2 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
3 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
4 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
5 โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 13,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
8 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
10 โครงการการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 3,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
11 โครงการประชุมบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 100 100 60,000.00 39,100.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์
12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว 100 100 340,000.00 24,141.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 8,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

2 โครงการปัจฉิมนิเทศ 100 100 10,500.00 10,500.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

3 โครงการ UP NORTH 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ ITHESIS 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 8,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

5 โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

1 โครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

1 โครงการถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 1,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

2 โครงการถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 1,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

3 โครงการร่วมใจแต่งกายผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 1,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 ของวิทยาลัยการจัดการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

4 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการ บริหารและจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

5 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างย่ังยืนของ วิทยาลัยการจัดการ (ITA) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 3,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 210,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
2 โครงการพัฒนาวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 100 100 150,000.00 150,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
4 โครงการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และภาคการการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 100 100 1,174,000.00 353,354.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
5 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 100 100 50,000.00 4,260 ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพงานวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
8 โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 65,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (ฝึกสอน) 100 100 609,618.00 109,660.00 วิทยาลัยการศึกษา

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 95,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา

1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 52,800.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยการศึกษาน่าอยู่ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,391.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
3 โครงการสนับสนุนชุดแต่งกายส าหรับปฏิบัติงานของบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 96,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
4 โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 180,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
6 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN QA) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (AUN QA EdPEx) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 78,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
8 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA & EdPEx) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
9 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
10 โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 32,991.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
11 โครงการสนับสนุนการด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
12 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
13 โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 140,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
14 โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 183,318.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
15 โครงการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของคุรุสภา (หลักสูตร 65)100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
16 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 340,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 12,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
19 โครงการสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันในองค์กร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 45,600.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท างานอย่างมีความสุขสู่ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 210,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งสูงข้ึนสายสนับสนุน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
22 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
23 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 55,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรด้านวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 540,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
25 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนการเงิน และแผนพัสดุ ให้มีผลสัมฤทธ์ิ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
26 โครงการสนับสนุนบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาเพ่ือการวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 310,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
27 โครงการแนวปฏิบัติการจัดท าแผนความเส่ียงและควบคุมภายใน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
28 โครงการแนวปฏิบัติเร่ืองการมอบอ านาจของผู้บริหารตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 12,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
29 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
30 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครองงาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
31 โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม (SE Green & Clean) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
32 โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 12,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
33 โครงการแนวปฏิบัติว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ (กองคลัง) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 12,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
34 โครงการการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 12,500.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาลัยการศึกษา
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ท่ี เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
2 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 55,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
3 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 88,040.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
4 100 40 88,500.00 30,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
5 100 10 65,000.00 13,329.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
6 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
7 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 55,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
8 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
9 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
10 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
11 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
12 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
13 100 100 20,000.00 20,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
14 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
15 100 100 80,000.00 80,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
16 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
17 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
18 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

1 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
2 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
3 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
4 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
5 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
6 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
7 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
8 100 100 35,000.00 20,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
9 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
10 100 20 10,000.00 5,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
11 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
12 100 50 20,000.00 10,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
13 100 50 20,000.00 10,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
14 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
15 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
16 100 40 10,000.00 5,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

โครงกำรพัฒนำกำรของวิหำรวัดมหำวันวรมหำวิหำร จังหวัดล ำพูน ก .
โครงกำรวิจัยแนวทำงกำรแบ่งขอบเขตพ้ืนท่ีกำรใช้งำนเพ่ือรองรับชีวิตปกติวิถีใหม่ กรณีศึกษำพ้ืนท่ีสำธำรณะริมกว๊ำนพะเยำ ก .
โครงกำรกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสร้ำงสรรค์ส ำหรับเยำวชนในเขตต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำ ก .
โครงกำรนำฏกรรมท่ีปรำกฎในพระรำชพิธีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ข .
โครงกำรแนวทำงกำรออกแบบห้องน้ ำส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรภำยในวัดท่ีสอดคล้องกับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมเพ่ือคนท้ังมวล ก .
โครงกำรกำรศึกษำลักษณะของเรือนพ้ืนถ่ินในจังหวัดพะเยำต่อกำรไหลของกระแสลมธรรมชำติ ในกรณีไม่ปรับอำกำศ จังหวัด พะเยำ ข .
โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวำ ต .สันป่ำม่วง อ.เมือง จ.พะเยำ ก.

โครงกำรอบรมกำรเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมนักวิจัย

โครงกำร ออกแบบส่ือสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรตกแต่งภำยใน ก .
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รำงวัลบูรณำกำรพันธกิจดีเด่น
โครงกำรพ่ีเล้ียงบทควำมวิจัย และกำรจัดท ำเอกสำรกำรสอน เพ่ือกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
โครงกำรสนับสนุนกำรลงทะเบียนตีพิมพ์บทควำมวิจัย
โครงกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยแหล่งทุนภำยนอก
โครงกำรพิจำรณำบทควำม และข้อเสนอโครงกำรวิจัย
โครงกำรประชำสัมพันธ์พันธกิจวิจัย
โครงกำร KM :Best Practrice พันธกิจวิจัย
โครงกำรอบรมทรัพย์สินทำงปัญญำ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต พัฒนำศักยภำพนิสิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
โครงกำรฝึกงำนบริษัทจ ำลอง
โครงกำรอบรมกำรสร้ำงสมรรถนะของบุคคลำกรตำม UP PSF
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต กำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิของนิสิต
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต ค่ำยผู้น ำนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต ไหว้ครูสล่ำและไหว้ครูพ้ืนเมือง
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต Art and Arch Market สร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต สำนสัมพันธ์พ่ีน้อง (กีฬำ+พ่ีน้องร้องเพลง+ปรับพ้ืนฐำน)
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต ต้อนรับบัณฑิตและศิษย์เก่ำคืนถ่ิน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต ค่ำยอำสำคณะฯ

โครงการ

โครงกำรประกวดผลงำนของนิสิตเวทีระดับประเทศและนำนำชำติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
โครงกำรทุนกำรศึกษำเพ่ือนิสิต
โครงกำรกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำจริงของชุมชน และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21
โครงกำรทัศนศึกษำในและนอกประเทศ (สำขำสถำปัตยกรรม)
โครงกำรนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนทำงด้ำนวิทยำนิพนธ์และศิลปนิพนธ์
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ท่ี เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
17 100 50 20,000.00 10,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
18 100 40 30,000.00 10,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

1 100 100 15,000.00 15,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
2 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
3 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
4 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
5 100 100 5,000.00 5,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
6 100 100 5,000.00 5,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

1 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
2 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
3 100 100 5,000.00 5,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
4 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

1 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
3 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
4 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
5 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
6 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
7 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
8 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
9 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
10 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
11 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
12 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
13 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
14 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
15 100 100 183,690.00 110,475.00            ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
16 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
17 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 44,020.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
18 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 55,800.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
19 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 13,640.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
20 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
21 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
22 100 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

โครงกำรท ำบุญคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์

โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต บูรณำกำรหลักสูตร สร้ำงอัตลักษณ์นิสิตคณะ
โครงกำรทัศนศึกษำในและนอกประเทศ (สำขำสถำปัตยกรรมภำยใน)
โครงกำรทัศนศึกษำในและนอกประเทศ (ศิลปะและกำรออกแบบ)
โครงกำรทัศนศึกษำในและนอกประเทศ (สำขำดนตรีและนำฏศิลป์)
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงเทคโนโลยีเพ่ือกำรออกแบบ

โครงกำรกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเคร่ืองป้ันดินเผำจำกลวดลำยเคร่ืองป้ันดินเผำเวียงบัว

โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิสิต ปัจฉิมนิเทศ
โครงกำร ดนตรีและนำฏศิลป์เพ่ือพัฒนำสมำธิส ำหรับเยำวชน ก .
โครงกำรกำรศึกษำรำยละเอียดและลักษณะกำรใช้วัสดุมุงหลังคำด้วยไม้ไผ่ กรณีศึกษำหลังคำไม้ไผ่ บ้ำนนำยำงใต้ เมืองน้ ำบำก แขวงหลวงพระบำง สปป .ลำว ข.
โครงกำรกำรสร้ำงสรรค์พระเจ้ำไม้วัดแม่กำหลวงโดยใช้กำรประดับตกแต่งด้วยลวดลำย เคร่ืองเคลือบดินเผำ เวียงบัว ข .
โครงกำรพ้ืนฐำนกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย ข .
โครงกำรกำรพัฒนำทักษะด้ำนศิลปะให้กับเยำวชนในเขตต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำ ก .
โครงกำร ดนตรีสำกลสู่เยำวชนแห่งกำรเรียนรู้ ก .
โครงกำร กำรส่งเสริมดนตรีชำติพันธ์ุ
โครงกำร กำรบูรณำกำรนำฏศิลป์กับองค์ควำมรู้ท้องถ่ิน
โครงกำรกำรจัดนิทรรศกำรรวบรวมผลงำนกลุ่มศิลปินสล่ำเมืองพะเยำ
โครงกำร กำรออกแบบเคร่ืองเรือนจำกผักตบชวำ

โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนสีเขียว (Green office)

โครงกำรสร้ำงสรรค์วัสดุในงำนภูมิทัศน์จำกใบไม้ภำยใต้เเนวคิด Green economy ก.
โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือออกแบบปรับปรุงผังบริเวณวัดมหำวันตำมแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ทำงสถำปัตยกรรมอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน ก .
โครงกำรกำรพัฒนำเคร่ืองมือส ำหรับตกแต่งเคร่ืองป้ันดินเผำเวียงบัว ข .
โครงกำร ห้องสมุดเพ่ือน้องบนพ้ืนท่ีสูง “อิวเม่ียน”

โครงกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของคณะฯเพ่ือแสดงนิทรรศกำรบุคลำกรในคณะ
โครงกำร : นิทรรศกำรออนไลน์ควำมรู้วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินล้ำนน ก .
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกำรจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมวิหำรวัดมหำวัน จังหวัดล ำพูนด้วยวิธีกำร Vernadoc ก.
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกำรจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมในจังหวัดพะเยำด้วยวิธีกำร Vernadoc

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

โครงกำรระบบฐำนข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร (เก็บข้อมูลเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร )

โครงกำรวิจัยกำรต่อยอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไทล้ือเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำชุมชน วัดหย่วน อ .เชียงค ำ จ.พะเยำ ข.
โครงกำรบูรณำกำรส่วนส ำนักงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
Signature Product คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
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ท่ี เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 100 100 80,000.00 28,200.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
2 100 100 150,000.00 150,000.00            ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
3 100 23.31 70,000.00 16,320.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
4 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
5 100 40 25,000.00 10,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
6 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
7 100 28.57 35,000.00 10,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
8 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
9 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์

1 100 82.12 35,580.00 29,216.85 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์

1 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
3 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์

1 100 33.33 15,000.00 5,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์

1 100 45 56,700.00 25,600.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
3 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
4 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
5 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
6 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
7 100 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์
8 100 100 7,000.00 2,800.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะทันตแพทยศาสตร์

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์, จัดท าแผนปฏิบัติการและต้ังงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ HA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ

โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและท าบุญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการตรวจประเมิน Green dental school คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการประมวลความคิด เนรมิตงานคลินิก
ทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ

โครงการนิสิตทันตแพทย์จิตอาสา
โครงการเสียงสะท้อน

อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ([TRC] BLS Provider for HCP) ประจ าปีการศึกษา 2564

ยกเลิกโครงการ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

โครงการพัฒนาผู้น านิสิต
โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์
โครงการพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมเลือดม่วงคืนถ่ิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์

ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

โครงการจัดหาผู้ป่วยรักษารากฟันเพ่ือการศึกษา
โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2564
โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคล่ือนท่ี

โครงการสืบสานประเพณีไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์ 100 100 650,000.00 567,913.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2565 100 100 90,000.00 90,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
3 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ 100 100 100,000.00 100,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
4 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าผลงานวิชาการและส่ือการสอน (หนังสือ/ต ารา) 100 100 40,000.00 40,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
5 โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดท าผลงานวิชาการและส่ือการสอน (ส่ือออนไลน์) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
6 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนในการจัดการสอนในสถานการ์จ าลองเสมือนจริง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 410,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
7 โครงการจัดสอบประมวลความรู้ความสามารถทางพยาบาลและพัฒนาคลังข้อสอบ 100 100 100,000.00 66,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
8 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
9 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพและพิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
10 โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00     ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
11 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
12 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเล้ียงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 100 100 67,000.00 67,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
13 โครงการปฐมนิเทศผลู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 100 - - ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
14 โครงการเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 100 100 24,910.00 24,910.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
15 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 90,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
16 โครงการความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับ Malardalen University 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
17 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์

1 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 350,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
2 โครงการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
3 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนการวิจัยและนวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์

1 โครงการบริการวิชาการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
2 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
3 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับกลุ่มเปราะบาง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 9,703,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 53,718.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
5 โครงการบรูณาการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 30,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
6 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์

1 โครงการสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 16,909.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
3 โครงการอัตลักษณ์นิสิตพยาบาลศาสตร์ด้านบุคลกภาพและสุขภาพ 100 100 27,800.00 6,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
4 โครงการพยาบาลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 100 100 40,000.00 8,050.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์

1 โครงการวันสถาปนาคณะ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
2 โครงการสรุปผลการด าเนินงานการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 100 100 670,000.00 21,820.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
4 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความรักความผูกพันและการมีส่วนร่วมในองค์กร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
5 โครงการยกระดับส านักงานสีเขียว (Green Office) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
6 โครงการรับรองสถาบัน 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 130,000.00 70,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
7 โครงการพัฒนาการบริหารและด าเนินงานตามเกณฑ์EdPex 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
8 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN QA 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัทา คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) 2564 100 100 37,500.00 37,500.00 คณะแพทยศาสตร์

2 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 3) 2565 100 100 110,000.00 109,800.00 คณะแพทยศาสตร์

3 โครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนท่ี2/64 100 100 25,000.00 21,780.00 คณะแพทยศาสตร์

4 โครงการรับปริญญา คร้ังท่ี 1 100 100 200,000.00 200,000.00 คณะแพทยศาสตร์

5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑมาตรฐาน WFME ปการศึกษา 2564 100 100 400,000.00 305,000.00 คณะแพทยศาสตร์

6 โครงการฝึกอบรมนิสิตแพทย์อาการวิทยา 100 100 50,000.00 15,500.00 คณะแพทยศาสตร์

1 โครงการท าบุญคณะแพทยศาสตร์ประจ าปี 2565 100 90.6 50,000.00 45,300.00 คณะแพทยศาสตร์

2 โครงการผูกข้อ ต่อขวัญ สานสัมพันธ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ปีการศึกษา 2564 80 86.42 100,000.00 84,764.00 คณะแพทยศาสตร์

1 โครงการฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ และเขียนโครงการ 80 84 50,000.00 32,040.00 คณะแพทยศาสตร์

2 โครงการเตรียมความพรอมการใชเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเปนเลิศ Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx 80 91.7 50,000.00 43,900.00 คณะแพทยศาสตร์

ระยะเวลาด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ต.ค.64 - ส.ค.65

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ต.ค.64 - ส.ค.65

ต.ค.64 - ส.ค.65
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานและการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 100 100 20,000.00 19,998.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงงานบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม และชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 266,200.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ เคร่ืองส าอางข้ันสูง 100 100 400,000.00 50,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมข้ันพ้ืนฐานการเรียนรู้และ ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางเคร่ืองส าอาง 100 100 500,000.00 201,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยและสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร ์ 100 100 90,000.00 47,667.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ปฏิบัติการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล 100 100 500,000.00 424,867.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 24,183.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 100 40 100,000.00 36,050.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการส่งเสริมสุนทรียศิลป์ 100 100 10,000.00 6,300.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 65,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการจิตอาสาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 100 100 220,000.00 169,078.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงาน คณะ เภสัชศาสตร์ ประจ าปี 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 2,000,000.00 300,250.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,300.00 2,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน ส านักงานสีเขียว คณะเภสัชศาสตร์ (UP Pharmacy Green) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ พนักงานสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะเภสัชศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิต หลักสูตร โภชนาการและการก าหนดอาหาร 100 100 27,000.00 27,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรจุลชีววิทยา 100 100 20,000.00 20,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 โครงการฝึกงานนิสิต หลักสูตรจุลชีววิทยา 100 100 80,000.00 80,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 โครงการสหกิจวิทย์แพทย์ 100 22.9 20,000.00 4,517.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 โครงการโภชนคลินิก และให้ค าปรึกษาโภชนาการ 100 100 10,000.00 10,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 โครงการถ่ายทอดความรู้จากพ่ีสู่น้อง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 โครงการจัดต้ังหลักสูตรชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง นวัตกรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
8 โครงการวิทย์แพทย์สัญจร 100 100 25,000.00 21,830.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 โครงการ SMO Slow Live 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปัจฉิมนิเทศ) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
11 โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 โครงการทวนสอบฝึกปฏิบัติวิชาชีพการก าหนดอาหาร 100 100 10,000.00 10,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
13 โครงการวิจัยในช้ันเรียน ประจ าปี 2564 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
14 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับศิษย์เก่าและ ผู้ประกอบการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
15 โครงการพ่ีเล้ียงอาจารย์มืออาชีพ 100 100 12,000.00 11,969.30 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
16 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ปรีคลินิก ด้านระบบ หัวใจและหลอดเลือด ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ 2565100 ยังไม่ได้ด าเนินการ - ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ปรีคลินิก ด้านระบบ หายใจ ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 100 100 20,000.00 8,045.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ปรีคลินิก ด้านระบบ ต่อมไร้ท่อ 100 100 10,000.00 5,540.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการท่ี ได้รับมาตรฐาน ESPReL 100 100 15,000.00 15,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทาง ชีวภาพ (Biosecurity) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 โครงการสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจ าปี 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 600,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่าน ช่องทาง online 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 โครงการบริการวิชาการชุมชน หลักสูตรโภชนาการ และการก าหนดอาหาร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 โครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาวิชาสรีรวิทยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และนิสิตคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 โครงการ KM การบริหารงานพัสดุ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5 โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมิน Green Office 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการ "English for MT student: Essential Communication Skills for MT Career" 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 14,900.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

2 โครงการ 21st Century Skills for physical therapy students 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,200.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

3 โครงการ ประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร ประจ าปงบประมาณ 2565 (AHS Student Academic Presentation Contest 2021) 100 100 20,000.00 20,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

4 โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน มุงสู UP-PSF 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

5 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ผูบริหารและคณาจารยพบผูปกครอง ประจ าปการศึกษา 2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

6 โครงการประกวดแขงขันตอบปญหาวิชาการ "The 2nd MT academic Challenge" 100 100 24,800.00 24,800.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

7 โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพวาท่ีบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 32,200.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

8 โครงการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาและแสดงความยินดีแกบัณฑิตสหเวชศาสตร ์ 100 100 102,150.00 50,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปการศึกษา 2564 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 33,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

10 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต คณะสหเวชศาสตร ์ 100 100 15,000.00 15,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

11 โครงการพัฒนาแนวคิดการเปนนวัตกร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

12 โครงการพัฒนาอาจารยกายภาพบ าบัด 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 9,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

13 โครงการพัฒนาแนวคิดการเปนนวัตกร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 58,800.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

14 โครงการฟนฟูวิชาการนิสิตกายภาพบ าบัดช้ันป 4 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

15 โครงการรับรองสถาบันผูผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย 100 100 100,000.00 40,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

16 โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตคณะสหเวชศาสตร ์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 57,470.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

17 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ประจ าป การศึกษา 2565 และประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 5C 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 16,180.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

18 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร ประจ าป การศึกษา 2565 และประกวดแนวคิดการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 5C 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

1 โครงการสรางบรรยากาศการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 16,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

1 โครงการ ไกลหรือใกล อุนใจกับกายภาพบ าบัด 100 100 15,000.00 15,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

2 โครงการกายภาพบ าบัดสัมผัสชุมชนเน่ืองในวันกายภาพบ าบัดแหงชาติ 20 มกราคม 100 100 69,400.00 40,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

3 โครงการบมเพาะนิสิตเทคนิคการแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมมนุษย์ 100 100 67,000.00 50,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการในการใหการดูแลทางกายภาพบ าบัดในผูปวย ติดเตียง และผสูงอายุ 100 100 10,700.00 10,700.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

1 โครงการฉลองวันสถาปนาและวันปใหมเมือง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

2 โครงการพิธีไหวครู-มอบเส้ือกาวน กาวสูวิชาชีพ 100 100 17,000.00 17,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

1 โครงการเตรียมความพรอมมุงสู EdPEx200 ประจ าปการศึกษา 2564 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 58,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

2 โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

3 โครงการสัมมนาเพ่ือการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 180,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

4 โครงการอบรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการดานเคมีและชีวภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 33,300.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสหเวชศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมสูประโยชนเชิงพาณิชย ์

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินเพ่ือความเปนไทย และเอกลักษณของชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มปี ระสิทธิภาพ โปรงใสและมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2566 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตด้านวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการปฐมนิเทศครูพ่ีเล้ียงประจ าแหล่งฝึกสาขาการส่งเสริมสุขภาพ 100 100 15,000.00 15,000.00            ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 14,600.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 โครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกงานนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ 100 100 196,400.00 196,400.00           ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 โครงการวิจัยในช้ันเรียน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 โครงการสอบ Comprehensive สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานแพทย์แผนจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 45,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 โครงการปฐมนิเทศแพทย์แผนจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
12 โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาจีนแบบเข้ม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 60,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 โครงการผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
16 โครงการนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 68,700.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
17 โครงการจัดท าส่ือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม (ส่ือออนไลน์)100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 โครงการวิจัยในช้ันเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนบน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 57,900.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 โครงการเช่ือมความสัมพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 3,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 โครงการฝึกปฏิบัติและเพ่ิมพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 โครงการนิเทศและติดตามการฝึกสหกิจศึกษาของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
25 โครงการผลิตต ารา และส่ือการเรียนการสอนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
26 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 โครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 เทอม 1 รหัส 61 100 100 10,000.00 6,650.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
28 โครงการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 เทอม 2 รหัส 61 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 80,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
29 โครงการฝึกปฏิบัติงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ช้ันปีท่ี 4 เทอม 1 รหัส 62 100 100 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
30 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ (ช้ันปีท่ี 3) 100 100 30,000.00 28,586.00            ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
31 โครงการสอบ comprehensive สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (NL 1, 2 และ 3) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 3,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
32 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
33 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
34 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
35 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
36 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
37 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
38 โครงการสมาพันธ์นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
39 โครงการให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
40 โครงการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 35,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
41 โครงการอบรมครูพ่ีเล้ียงประจ าแหล่งฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 100 30,000.00 300,000.00           ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 538,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
43 โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นิสิตตกแผนปีการศึกษา 1/2565 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
44 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 4,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
45 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบด้านวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
46 โครงการมอบเข็มพระบิดาและเส้ือกาวน์ของสาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 4,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
47 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
48 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
49 โครงการเตรียมบทบาทนักสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 ในชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
50 โครงการจัดแสดงผลงานนิสิตด้านวิจัยและ นวัตกรรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุนชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 14,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
51 โครงการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพนิสิตสาธารณสุขสู่โลกการท างานในอนาคต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
52 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการท างานในอนาคต (Career ready guide) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
53 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนในการฝึกปฏิบัติงาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 6,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
54 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 12,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
55 โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีบัณฑิตศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 โครงการน าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม ระดับชาติ/นานาชาติ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 24,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับประเทศ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการวิจัยในช้ันเรียน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Unit of Excellence of Public Health: PH UoE) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 300,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 โครงการสนับสนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 295,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 โครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน สาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 โครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมสุขภาพ สร้างสังคมความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 โครงการบูรณาการรายวิชา/กิจกรรม IPE 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
8 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 โครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน คร้ังท่ี 2 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 โครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขในชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 4,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการส่งเสริมศิลปะเอกลักษณ์ความเป็นไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 โครงการท าบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 โครงการ พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 โครงการพลิกฟ้ืนวิถีภูมิปัญญาชุมชน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 โครงการอบรมบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวิจัย R2R 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
6 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
7 โครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 โครงการ Green Office 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 โครงการวิจัยประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน สาขาวิชาอนามัยชุมชน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์
10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 4,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100 100 20,000.00 20,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 โครงการเปิดโลกวิชาการ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเรียน การคิดค้นและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 100 3 74,000.00 7,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4 โครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา (Youth counselor) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 26,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 100 40 100,000.00 48,330.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6 โครงการสนับสนุนการแข่งขันและเข้าร่วมทดสอบทางวิชาการ 100 6.96 1,220,000.00 84,916.25              ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
8 โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
9 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
10 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
11 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพสูง ตามกรอบ UP-PSF (University of Phayao - Professional Standard Framework )100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 5,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ 100 8 4,400,000.00 679,000.00            ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
13 โครงการการจัดค่ายเชิงวิชาการ ค่ายอัจฉริยภาพด้านวิทย์-คณิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 150,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
14 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้านภาษาสากล 100 10 20,000.00 3,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
15 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงงานและน าเสนอผลงานของนักเรียน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 2,660,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
16 โครงการพัฒนาวินัยสร้างเสริมอุปนิสัยพลเมืองดี 100 30 135,000.00 27,575.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 100 30 180,000.00 27,000.00              ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
18 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
19 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้านภาษาสากล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
20 โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
21 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีสากล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 100 30 500,000.00 4,000.00               ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 100,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 โครงการสร้างเสริมสุนทรียศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 โครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 100 100 46,000.00 46,000.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1 โครงการคุณธรรมคู่ความโปร่งใสในโรงเรียน (ITA) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 โครงการองค์กรสัมพันธ์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 800,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4 โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green office) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5 โครงการพัฒนาทักษะในการให้บริการครัวสาธิต 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6 โครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7 โครงการบริหารและการจัดการความเส่ียงของโรงเรียน (Risk) 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
8 โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 400,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
9 โครงการจัดท าระบบการบริหารงานโรงเรียน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 200,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
10 โครงการประชาสัมพันธ์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 317,300.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ท่ี3 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือนความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย 100 60 500,000.00 290,200.00 ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 โครงการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4 โครงการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการท่ีใช้สารเคมี 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 15,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

6 โครงการพัฒนาส านักงานสีเขียวและการเตรียมรับการประเมิน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 40,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7 โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

8 โครงการขับเคล่ือนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

9 โครงการพัฒนาขยะวัสดุรองนอนสัตว์ทดลองเพ่ือเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

10 โครงการอบรมมาตรฐานการเล้ียงและใช้สัตว์ และจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

12 โครงการเผยแพร่ทักษะการบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้านเหนือ วงสะล้อ ซึง 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 30,000.00 ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
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ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรม IThesis 80 80 136,000.00    5,554.00                  ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 80 0 432,000.00    ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

3 โครงการจัดท าวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาวิทยาเขต 100 100 3,000.00        1,600.00                  ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

4 โครงการ CRC Talk 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

5 โครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 80 ยังไม่ได้ด าเนินการ 57,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

6 โครงการให้ค าปรึกษาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 80 ยังไม่ได้ด าเนินการ 6,900.00        ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

7 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 80 ยังไม่ได้ด าเนินการ 25,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

8 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 80 ยังไม่ได้ด าเนินการ 120,000.00    ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนหรือสังคม 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ 10,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

1 โครงการศิลปศึกษา 1 1 30,000.00      58,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

2 โครงการวิทยาเขตเชียงรายร่วมมือกับเครือข่ายวัฒนธรรม 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ 20,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

1 โครงการเรียนรู้ร่วมกันด้านการวางแผนวิทยาเขตเชียงราย 100 ยังไม่ได้ด าเนินการ 50,000.00      ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

2 โครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 100 100 12,000.00      12,000.00                ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

3 วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว 100 0 3,000.00        ยังไม่ได้เบิกจ่าย ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย 1 1 5,000.00        2,200.00                  ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย 1 1 1,500.00        1,480.00                  ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

6 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 100 10,000.00      4,500.00                  ต.ค.64 - ส.ค.65 วิทยาเขตเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
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โปรดแสกนตาม QR CODE เพื่ออ่านเอกสาร 
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1. รายงานผลการดำเนนิงานตามตัวชีว้ัดเร่งด่วน (Super KPI) ของแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน(ตลุาคม 2564 – มนีาคม 2565) 

2. รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะและหน่วยงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน จำนวน  17 คณะ 2 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต 

 

 

https://shorturl.asia/vjNbr



