รายงานความก้าวหน้า
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

มหาวิทยาลัยพะเยา
เมษายน 2564

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 7(1)

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5,000

0

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

50,000

0

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

90,000

0

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

5,000

0

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัส

โครงการ

1

644102152

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีและ
ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบัตงิ าน
ประจาปีของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

85

0

2

644102153

โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจาปีและ
ปรับปรุงคู่มอื การ
ปฏิบัตงิ านประจาปี
ของสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

3

644102154

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

4

644102155

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

โครงการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

ที่

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หมายเหตุ : โครงการส่วนใหญ่เริ่มดาเนินการ ในเดือน เมษายน - กรกฏาคม ประกอบกับสถานการณ์ COVID 19 จึงไม่สามารถดาเนินการได้

ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา 7(2)

กองกลาง
ที่
1

รหัส

โครงการ

644102003 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองกลาง
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการจัดทา
แผนกลยุทธ์ ของ
กองกลาง
มหาวิทยาลัย
พะเยา

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

10,500

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองกลาง

กองกลาง
ที่
2

รหัส

โครงการ

644102003 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองกลาง
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม
กิจกรรมทบทวน
แผนกลยุทธ์
ติดตาม และ
ประเมิน
ความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

10,500

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองกลาง

กองกลาง
ที่
3

รหัส

โครงการ

644102003 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองกลาง
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมศึกษาดู
งานระบบservice
mind และระบบ
การปฏิบัติงานต่าง
ๆ

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

354,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองกลาง

กองกลาง
ที่
4

5

รหัส

โครงการ

644102003 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กองกลาง
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม
กิจกรรมทบทวน
แผนกลยุทธ์
ติดตาม และ
ประเมิน
ความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติงาน/
กิจกรรมศึกษาดู
งาน

ตัวชี้วัด

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
644102002 โครงการเครือข่าย อบรมการใช้ระบบ การพัฒนาการ
งานธุรการ
สารบรรณ UPสื่อสารองค์กร
DMS
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

0

0

กองกลาง

1

0

20,000

10,000

กองกลาง

กองกลาง
ที่

6

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
644102002 โครงการเครือข่าย ประชุมแลกเปลี่ยน การพัฒนาการ
งานธุรการ
เรียนรู้เครือข่าย
สื่อสารองค์กร
งานธุรการ
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

20,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

7

รหัส

โครงการ

644102004 โครงการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
สื่อสารองค์กร
และความเป็น
สากล

กิจกรรม

กิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ขอบคุณ
สื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 11

ตัวชี้วัด
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

100,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

8

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
644102004 โครงการเครือข่าย กิจกรรมเครือข่าย การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
ผูน้ าชุมชน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
และความเป็น
สัมพันธ์ให้มี
สากล
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

40,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

9

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
644102004 โครงการเครือข่าย กิจกรรมจัด
การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
เครือข่าย
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
ประชาสัมพันธ์และ และกิจกรรม
และความเป็น
สื่อสารองค์กรปีที่ สัมพันธ์ให้มี
สากล
11 จัดอบรมพัฒนา ช่องทางการ
ทักษะด้านการ
สื่อสารที่
สื่อสารองค์กร
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

1

141,700

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

99,514.80

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
10 644102004 โครงการเครือข่าย กิจกรรมจัดประชุม การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
เครือข่าย
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
ประชาสัมพันธ์และ และกิจกรรม
และความเป็น
สื่อสารองค์กรปีที่ สัมพันธ์ให้มี
สากล
11 ครั้งที่ 1
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สือ่ สารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

3,500

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

11 644102004 โครงการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
สื่อสารองค์กร
และความเป็น
สากล

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมจัดประชุม
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กรปีที่
11 ครั้งที่ 2

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

7,800

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

12 644102004 โครงการเครือข่าย กิจกรรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
นิสติ มหาวิทยาลัย
สื่อสารองค์กร
พะเยา
และความเป็น
สากล

ตัวชี้วัด
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

20,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

13 644102007 โครงการสถาปนา
มหาวิทยาลัย
พะเยา
14 644102005 โครงการทาบุญ
เนื่องในวันขึน้ ปี
ใหม่ ประจาปี
2564
15 644102008 โครงการ UP CSV

กิจกรรม
โครงการสถาปนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

UP Thainess
(หน่วยงาน)

30

0

200,000

0

กองกลาง

ทาบุญเนื่องในวัน UP Thainess
ขึน้ ปีใหม่ ประจาปี (หน่วยงาน)
2564

30

0

35,000

0

กองกลาง

กิจกรรมที่ 1

1

0

62,800

2,900

กองกลาง

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

16 644102008 โครงการ UP CSV กิจกรรมที่ 2

ตัวชี้วัด
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

22,200

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

17 644102008 โครงการ UP CSV กิจกรรมที่ 3

ตัวชี้วัด
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

40,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)
18 644102006 โครงการ Meeting โครงการ Meeting การพัฒนาการ
of the Mind
of the Mind
สื่อสารองค์กร
กิจกรรมที่ 1
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สือ่ สารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

6

668,125

ผลการ
เบิกจ่าย

668,125

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

19 644102006 โครงการ Meeting โครงการ Meeting การพัฒนาการ
of the Mind
of the Mind
สื่อสารองค์กร
กิจกรรมที่ 2
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

1

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

20 644102001 โครงการ UP
Channel

21 644102001 โครงการ UP
Channel

กิจกรรม
โครงการ UP
Channel

ตัวชี้วัด

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนช่อง
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
(จานวนช่อง
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี)
กิจกรรมอบรมครั้ง การพัฒนาการ
ที่ 1
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

1

232,600

124,709

กองกลาง

1

0

9,600

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

22 644102001 โครงการ UP
Channel

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลากหลาย
จานวนช่อง
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
(จานวนช่อง
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี)
กิจกรรมอบรมครั้ง การพัฒนาการ
ที่ 2
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนช่อง
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
(จานวนช่อง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

7,800

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองกลาง

กองกลาง
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองกิจการนิสิต
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644102022 โครงการเราทา กิจกรรมที่ 1 ม.
ความดีเพื่อชาติ พะเยาอาสาพัฒนา
ศาสน์ กษัตริย์ อ่างหลวง

2

644102025 โครงการอบรม
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้นา
นิสติ

โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผูน้ า
นิสติ

3

644102027 โครงการ
เลือกตั้งผู้นา
นิสติ

โครงการเลือกตั้ง
ผูน้ านิสิต

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60

0

0

0

กองกิจการ
นิสติ

100

0

100,000

99,950

กองกิจการ
นิสติ

100

100

5,000

5,000

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

4

5

6

รหัส

โครงการ

644102029 โครงการ พิธี
ไหว้ครู ปี
การศึกษา
2563
644102030 โครงการสร้าง
เครือข่ายและ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
เครือข่ายศิษย์
เก่า ม.พะเยา
644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
โครงการ พิธีไหว้ครู บัณฑิตมีอัต
ปีการศึกษา 2563 ลักษณ์ดา้ น
สุนทรียภาพ (ร้อย
ละ)
โครงการสร้าง
ร้อยละของคณะที่
เครือข่ายและ
มีฐานข้อมูลศิษย์
ส่งเสริมศักยภาพ
เก่าและเครือข่าย
เครือข่ายศิษย์เก่า (ร้อยละ)
ม.พะเยา
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
กิจกรรมองค์การ
นิสติ

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

50,000

48,600

กองกิจการ
นิสติ

80

0

20,000

20,000

กองกิจการ
นิสติ

100

100

31,980

31,980

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
7

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมดูแลรักษา
ต้นไม้

8

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
กิจกรรมสภานิสติ

9

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
ดนตรี และการ

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ

100

100

8,000

8,000

กองกิจการ
นิสติ

100

100

10,010

9,800

กองกิจการ
นิสติ

100

100

9,000

9,000

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

10

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

11

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมตรวจเยี่ยม ร้อยละของ
การจัดกิจกรรม
จานวนนิสิต
ต้อนรับน้อง
ทั้งหมดที่ได้รับ
ใหม่2563
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสืบสาน
ร้อยละของ
วัฒนธรรมร่วมกับ จานวนนิสิต
ชนเผ่า ครั้งที่ 14
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ภายในชมรม

100

0

5,000

5,000

กองกิจการ
นิสติ

100

0

5,760

5,760

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

12

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมเพาะพันธุ์
อาสา ตามแนวคิด
เพาะพันธุ์ปัญญา
(รหัสกิจกรรม
6405012 ด้านจิต
สาธารณะ)

13

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

สานสัมพันธ์เวียง

14

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมคอนเสิร์ต
รุ่นสู่รนุ่

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

8,000

8,000

กองกิจการ
นิสติ

0

100

65,000

65,000

กองกิจการ
นิสติ

100

0

100,000

100,000

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
15

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

16

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

17

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ

กิจกรรมต้นกล้าใน
เมืองปง ครั้งที่ 6

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมแบ่งฝันปัน ร้อยละของ
รัก ครั้งที่ 2 ณ
จานวนนิสิต
โรงเรียนบ้านแบ่ง
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรม Workshop ร้อยละของ
dance class
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ

100

100

3,100

3,100

กองกิจการ
นิสติ

100

0

4,500

4,500

กองกิจการ
นิสติ

100

100

7,000

7,000

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

18

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมคริสมาส

19

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมเสียง
สะท้อนจากนิสิต

ตัวชี้วัด
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

8,890

0

กองกิจการ
นิสติ

100

100

30,000

30,000

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รบั
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ

20

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

Cultural Night ครั้ง
ที4่

21

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมอัสลามู
อาลัยกุม ครั้งที่ 7

22

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

กิจกรรมฝึกซ้อม
ดนตรีไทย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

3,900

3,900

กองกิจการ
นิสติ

100

100

3,000

3,000

กองกิจการ
นิสติ

100

100

10,600

10,600

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
23

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

24

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

25

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ

กิจกรรม Work
Shop (รหัส
6405022 ) ด้าน
สุขภาพและ
นันทนาการ

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรมมกระดานดา ร้อยละของ
จิตอาสาครั้งที่ 5
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมค่ายอาสา ร้อยละของ
พัฒนาชุมชน
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ

100

0

0

0

กองกิจการ
นิสติ

100

80

7,000

7,000

กองกิจการ
นิสติ

100

100

4,750

4,750

กองกิจการ
นิสติ

กองกิจการนิสติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

26

644102032 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
นิสติ

ขออนุมัตดิ าเนิน
กิจกรรมชวนน้อง
ทาบุญ

ตัวชี้วัด
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

100

100

2,700

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2,700

กองกิจการ
นิสติ

กองคลัง
ที่
1

2

3

รหัส

โครงการ

644102033 โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
บุคลากรกอง
คลัง

กิจกรรม
โครงการ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
บุคลากร
กองคลัง

ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยได้รับ
การรับรองรายงาน
ทางการเงินโดยไม่มี
เงื่อนไขภายในเวลา
ที่กาหนด (รายงาน
ทางการเงิน)
644102034 โครงการแลก
โครงการ
การพัฒนา
เปลียนเรียนรู้
แลกเปลียน มหาวิทยาลัยสู่
ด้านการเงินการ เรียนรู้ดา้ น Smart University
คลัง(KM)
การเงินการ และ Smart
คลัง(KM)
Management
ครั้งที่ 3
644102034 โครงการแลก
โครงการ
การพัฒนา
เปลียนเรียนรู้
แลกเปลียน มหาวิทยาลัยสู่
ด้านการเงินการ เรียนรู้ดา้ น Smart University
คลัง(KM)
การเงินการ และ Smart
คลัง(KM)
Management
ครั้งที่ 4

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

0

100

0

0

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

19,500

กองคลัง

0

0

0

กองคลัง

0

0

0

กองคลัง

กองบริการการศึกษา
ที่

รหัส

1

644102051

2

โครงการ

กิจกรรม

โครงการ
ค่าเดินทาง
พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรกอง
บริการ
การศึกษา
644102039 โครงการ
ค่าอาหารว่าง
ติดตามและ และเครื่องดื่ม
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การ ประจาปี
งบประมาณ
2564 และ
จัดทา
แผนปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

0

0

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนช่อง
ทางการสื่อสาร
ที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละปี (จานวน
ช่องทางการ

100

100

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

500,000

480,000

กองบริการ
การศึกษา

5,000

0

กองบริการ
การศึกษา

งบประมาณ

กองบริการการศึกษา
ที่

3

4

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การ ประจาปี
2565

สื่อสารที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี)

644102049 โครงการ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
วิชาการและ
ทักษะการใช้
ชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย
ของนิสิต ชั้นปี
ที่ 1
644102041 โครงการแนะ
แนวสัญจร

กิจกรรมต้องรับ ประเด็น
ฟ้ามุ่ยช่อที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

0

500,000

0

กองบริการ
การศึกษา

โครงการแนะ
แนวสัญจร

0

0

200,000

199,960

กองบริการ
การศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน

กองบริการการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

5

644102041

6

644102038 โครงการ
ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย
พะเยาพบ
ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
และแนะแนว
สัญจร

กิจกรรม

โครงการแนะ โครงการแนะ
แนวสัญจร
แนวสัญจร

โครงการ
ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย
พะเยาพบ
ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา
และแนะแนว
สัญจร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน

0

0

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองบริการ
การศึกษา

1,450,000 1,391,384

กองบริการ
การศึกษา

งบประมาณ
0

กองบริหารงานวิจัย
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644102055

โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
บุคลากรกองบริหาร บุคลากรกองบริหาร
งานวิจัย
งานวิจัย

2

644104071

3

644105050

โครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครัง้ ที่
10
โครงการประชุม
วิชาการ
บัณฑิตศึกษา

4

644105049

โครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัย ครัง้ ที่ 10
โครงการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา

โครงการ
โครงการนิทรรศการ
นิทรรศการโครงงาน โครงงานนิสิต
นิสิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม และ
การเป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการ
มีระบบสนับสนุนการ
วิจัย (Research
Supportive System)

1

0

130,000

0

กองบริหาร
งานวิจัย

1

1

500,000

498,709

กองบริหาร
งานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม และ
การเป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม และ
การเป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการ

1

0

150,000

0

กองบริหาร
งานวิจัย

1

0

100,000

0

กองบริหาร
งานวิจัย

กองแผนงาน
ที่
1

2

3

รหัส

โครงการ

644102057 โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของ
มหาวิทยาลัย
พะเยา
644102058 โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
พะเยา
644102059 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

0

0

โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

0

0

โครงการอบรมเชิง ประเด็น
ปฏิบัติการด้านการ ยุทธศาสตร์ที่ 6
บริหารจัดการ
การบริหารที่มี

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70,000

0

กองแผนงาน

0

30,000

30,000

กองแผนงาน

0

150,000

0

กองแผนงาน

กองแผนงาน
ที่

4

5

รหัส

โครงการ

จัดการความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย
พะเยา
644102060 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดทา
งบประมาณและ
แผนยุทธศาสตร์
644102061 โครงการพัฒนา
องค์ความรูเ้ พื่อ
สร้างความเป็น
เลิศ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทางบประมาณ
และแผน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อสร้างความเป็น
เลิศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส
การพัฒนา
ศักยภาพ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน (Smart
Manpower) (ร้อย
ละของผลการ
ประเมินการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

120,000

0

กองแผนงาน

90

95

300,000 298,930

กองแผนงาน

กองแผนงาน
ที่

6

7

รหัส

โครงการ

644102175 โครงการอัต
ลักษณ์ผ้าไทย
อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย
พะเยา (UP Thai
Textiles
Signature)
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.
2564 - 2568

กิจกรรม

โครงการอัต
ลักษณ์ผ้าไทย อัต
ลักษณ์
มหาวิทยาลัย
พะเยา (UP Thai
Textiles Signature)
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.2564
- 2568

ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร)
ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มีส่วน
ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
UP Thainess

ร้อยละผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

0

80

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

500,000 500,000

กองแผนงาน

0

0

กองแผนงาน

กองแผนงาน
ที่
8

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.
2564 - 2568

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.2564
- 2568

จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

กองแผนงาน

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

644102062

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครเพื่อน
ช่วยเพื่อนนิสติ
พิการ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
อาสาสมัคร
เพื่อนช่วยเพื่อน
นิสติ พิการ

2

644102062

3

644102063

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครเพื่อน
ช่วยเพื่อนนิสติ
พิการ
โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 1)

ร้อยละของความ
พึงพอใจของนิสิต
ทั้งหมดที่มตี ่อการ
บริการและ
สวัสดิการนิสิตใน
ระดับดีข้ึนไป (ร้อย
ละ)
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
อาสาสมัคร
เพื่อนช่วยเพื่อน
นิสติ พิการ
TO BE ม.
ร้อยละของจานวน
พะเยา ต่อต้าน นิสติ ทั้งหมดของ
ยาเสพติด
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60

0

30,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

80

0

30,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

60

0

30,000

30,000

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
ที่

รหัส

โครงการ

4

644102063

5

644102064

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 1)
โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

TO BE ม.
จานวนนิสิตแกน
พะเยา ต่อต้าน นาชมรม TO BE
ยาเสพติด
NUMBER ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยา ได้รับการ
พัฒนาตนเอง
เข้าร่วม
ร้อยละของจานวน
ประกวดผล
นิสติ ทั้งหมดของ
การดาเนินงาน มหาวิทยาลัย
ชมรม TO BE พะเยาที่มี
NUMBER ONE สุขภาพจิตดี (ร้อย
ระดับ
ละ)
ภาคเหนือ ณ
จังหวัด
เชียงใหม่

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

30,000

30,000

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

60

0

25,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6

644102064

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 2)

นิสติ ชมรม TO BE
NUMBER ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยาได้รับ
คัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนในการเข้า
ไปประกวด
ระดับประเทศ

80

0

25,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

7

644102065

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 3)

เข้าร่วม
ประกวดผล
การดาเนินงาน
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
ระดับ
ภาคเหนือ ณ
จังหวัด
เชียงใหม่
ประกวดเต้น
TIK TOK
รณรงค์ปลุก
จิตสานึกและ
สร้างกระแส
นิยม ชมรม TO
BE NUMBER
ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อย
ละ)

60

0

10,000

10,000

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

8

644102065

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 3)

9

644102066

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 4)

ประกวดเต้น
TIK TOK
รณรงค์ปลุก
จิตสานึกและ
สร้างกระแส
นิยม ชมรม TO
BE NUMBER
ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยา
ต้อนรับ
คณะกรรมการ
ลงพืน้ ที่ตรวจ
ผลการ
ดาเนินงานของ
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของนิสติ
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ร่วม
กิจกรรมที่
สร้างสรรค์

80

0

10,000

10,000

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

ร้อยละของจานวน
นิสิตทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อย
ละ)

60

0

35,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1
0

644102066

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 4)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
คณะกรรมการใน
การดาเนินงาน
ของชมรม TO BE
NUMBER ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยา

80

0

35,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

11

644102067

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 5)

ต้อนรับ
คณะกรรมการ
ลงพืน้ ที่ตรวจ
ผลการ
ดาเนินงานของ
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
มหาวิทยาลัย
พะเยา
เข้าร่วม
ประกวดผล
การดาเนินงาน
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
ระดับประเทศ
ณ กรุงเทพฯ

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อย
ละ)

60

0

40,000

0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติ พิการ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

12

644102067

โครงการ
สนับสนุนชมรม
TO BE NUMBER
ONE ประจาปี
งบประมาณ
2564 (ครั้งที่ 5)

เข้าร่วม
ประกวดผล
การดาเนินงาน
ชมรม TO BE
NUMBER ONE
ระดับประเทศ
ณ กรุงเทพฯ

นิสติ แกนนาชมรม
TO BE NUMBER
ONE มหาวิทยาลัย
พะเยาได้เข้าร่วม
ประกวดผลการ
ดาเนินงาน
ระดับประเทศ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
80

0

40,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

กองพัฒนา
คุณภาพนิสิต
และนิสติ พิการ

กองอาคารสถานที่
ที่
1

รหัส

โครงการ

644102068 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

กิจกรรม
กิจกรรม
สวัสดิการ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
ปรับเจตคติบุคลากร
(Mindset)ค่านิยมและ
วัฒนธรรม จิต
วิญญาณ รักความ
เป็นธรรม และมี
ความผูกพัน
จงรักภักดี (Loyalty)
และจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social
Responsibility, CSR)
อย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความสมดุลในชีวติ
การทางาน ชีวติ
ส่วนตัว และชีวติ
ครอบครัว

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

48,000

ผลการ
เบิกจ่าย
48,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองอาคาร
สถานที่

กองอาคารสถานที่
ที่
2

3

4

รหัส

โครงการ

644102068 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
644102068 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

644102068 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

กิจกรรม
อบรมให้ความรู้
และทักษะใน
การทางาน
กิจกรรมการ
พัฒนาเพื่อการ
ทางานและการ
ฝึกอบรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

0

0

15,000

0

กองอาคาร
สถานที่

การพัฒนาศักยภาพ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน (Smart
Manpower)
กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ
ทางาน
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน (Smart
Manpower)

0

0

175,000

0

กองอาคาร
สถานที่

0

0

12,000

0

กองอาคาร
สถานที่

กองอาคารสถานที่
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

5

644102070 โครงการ
ป้องกันและ
ระงับไฟป่า

ป้องกันไฟป่า

6

644102070 โครงการ
ป้องกันและ
ระงับไฟป่า

ป้องกันไฟป่า

ตัวชี้วัด
เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาความ
รุนแรงของไฟป่า และ
หมอกควันบริเวณ
พืน้ ที่มหาวิทยาลัย
พะเยาและชุมชน 2.
เพื่อลดความสูญเสีย
ของทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่ารวมถึง
ชีวติ ทรัพย์สนิ
สิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อลดความสูญเสีย
ของทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่ารวมถึง
ชีวติ ทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยพะเยา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

13,400

13,400

กองอาคาร
สถานที่

0

0

13,400

13,400

กองอาคาร
สถานที่

กองอาคารสถานที่
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

7

644102070 โครงการ
ป้องกันและ
ระงับไฟป่า

ระงับไฟป่า

8

644102070 โครงการ
ป้องกันและ
ระงับไฟป่า

ระงับไฟป่า

ตัวชี้วัด
เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาความ
รุนแรงของไฟป่า และ
หมอกควันบริเวณ
พืน้ ที่มหาวิทยาลัย
พะเยาและชุมชน 2.
เพื่อลดความสูญเสีย
ของทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่ารวมถึง
ชีวติ ทรัพย์สนิ
สิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อลดความสูญเสีย
ของทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่ารวมถึง
ชีวติ ทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยพะเยา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

86,600

82,120

กองอาคาร
สถานที่

0

0

86,600

82,120

กองอาคาร
สถานที่

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644102083 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

2

644102083 โครงการ
พัฒนา
บุคลากร

พัฒนา
บุคลากรด้าน
IT

3

644102082 โครงการ
กิจกรรมหอ
คลังข้อมูลคลัง จดหมายเหตุ
ปัญญา

ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนด้านการเรียนการ
สอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนด้านการเรียนการ
สอน
Cultural Innovation
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม
(นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

120,500

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

80

0

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

1

1

12,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ที่
4

5

6

รหัส

โครงการ

644102089 โครงการ KM
บุคลากรศูนย์
บรรณสารฯ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

KM บุคลากร ร้อยละผลการ
ศูนย์บรรณสาร ประเมินการ
ฯ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน (Smart
Manpower) (ร้อยละ)
644102085 โครงการเสียง เสียงสะท้อน จานวนกิจกรรมที่มี
สะท้อน
ผูใ้ ช้บริการ
ส่วนร่วมกับชุมชน
ผูใ้ ช้บริการ
ห้องสมุด
หรือกิจกรรมเพื่อการ
ห้องสมุด
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
644102090 โครงการตลาด ตลาดนัด
การบริการวิชาการ
นัดหนังสือ
หนังสือ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม (นับ
ซ้า) (จานวนชุมชน
นวัตกรรม)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

80

0

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

1

0

15,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ที่
7

8

9

10

รหัส

โครงการ

644102086 โครงการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
พะเยา
(UPLINet)
644102087 โครงการ
แนะนาการใช้
บริการศูนย์
บรรณสารและ
การเรียนรู้

กิจกรรม
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
พะเยา
(UPLINet)

ตัวชี้วัด

ร้อยละผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน (Smart
Manpower) (ร้อยละ)
โครงการ
จานวนระบบในการ
แนะนาการใช้ ขับเคลื่อนให้นสิ ิต
บริการศูนย์
ได้รับบริการและ
บรรณสารและ สวัสดิการเพื่ออยู่และ
การเรียนรู้
เรียนอย่างมีความสุข
(ระบบ)
644102093 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ รางวัลสนับสนุนศูนย์
ประชาสัมพันธ์ UP LIB
การเรียนรู้ (ศูนย์การ
UP LIB
เรียนรู้)
644102093 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ รางวัลสนับสนุนศูนย์
ประชาสัมพันธ์ UP LIB
การเรียนรู้ (ศูนย์การ
UP LIB
เรียนรู)้

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

80

0

20,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

100

0

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

100

0

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ที่

รหัส

โครงการ

มีระบบสนับสนุนการ
วิจัย (Research
Supportive System)
(ระบบ)

80

0

10,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

80

80

10,000

5,000 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

จานวนหนังสือที่
โรงเรียน/ชุมชนได้รับ
มอบ ไม่น้อยกว่า 100
เล่ม
การสร้างพื้นที่เพื่อ
การเรียนรู้ Learning
space (Non-Profit)
(รางวัลสนับสนุนศูนย์
การเรียนรู)้

100

200

10,000

5,000 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

1

1

10,000

5,000 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

644102092 โครงการสอน
การรู้
สารสนเทศ

12

644102084 โครงการ
ทอดผ้าป่า
หนังสือ
644102084 โครงการ
ทอดผ้าป่า
หนังสือ

บริการให้
คาปรึกษาสถิติ
เพื่อการวิจัย
(ภาคการศึกษา
ที่ 1/2564)
กิจกรรม
ทอดผ้าป่า
หนังสือ
กิจกรรม
ทอดผ้าป่า
หนังสือ

644102084 โครงการ
ทอดผ้าป่า
หนังสือ

กิจกรรม
ทอดผ้าป่า
หนังสือ

13

14

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

11

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

กิจกรรม

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ที่
15

16

17

18

รหัส

โครงการ

644102088 โครงการ
สารวจ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
644102094 โครงการ
สัมมนา
PULINET
วิชาการ
644102094 โครงการ
สัมมนา
PULINET
วิชาการ
644102094 โครงการ
สัมมนา
PULINET
วิชาการ

กิจกรรม
โครงการ
สารวจ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
กิจกรรม
สัมมนา
PULINET
วิชาการ
กิจกรรม
สัมมนา
PULINET
วิชาการ
กิจกรรม
สัมมนา
PULINET
วิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
ทรัพยากรสารสนเทศ
เก่าได้รับการสารวจ

80

0

5,000

5,000 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

ร้อยละของนักวิจัย
ใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนา

100

100

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

1

5

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

1

1

5,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

จานวนงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
มีหน่วยวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ (Unit of
Excellence) จานวน
หน่วยวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศ (Unit of
Excellence) (นับซ้า)
(หน่วย)

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ที่
19

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

644103043 โครงการทานุ กิจกรรมทานุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
บารุง
บารุง
4 การเสริมสร้างและ
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
20 644103043 โครงการทานุ กิจกรรมทานุ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
บารุง
บารุง
6 การบริหารที่มี
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส
21 644102091 โครงการ
โครงการ
มหาวิทยาลัยได้รับ
ห้องสมุด/
ห้องสมุด/
รางวัลด้านการ
สานักงาน สี
สานักงาน สี
จัดการสิ่งแวดล้อม
เขียว
เขียว
(Green Office/ UI
Green) (จานวน
รางวัลที่ได้รับ (นับ
ซ้า))

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

10,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

1

0

10,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

80

0

50,000

0 ศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

1

644102100

2

644102101

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ด้วย
QR Code
โครงการ
สานักงานสี
เขียว

กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์
ด้วย QR Code
โครงการ
สานักงานสีเขียว

ตัวชี้วัด
พัฒนาแอพพลิเค
ชันที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการ
เข้าถึงข้อมูล
ครุภัณฑ์
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ
ปล่อยก๊ซเรือน
กระจกออกมาใน
ปริมาณต่า
รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

0

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

100

100

10,000

10,000

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

3

644102095

โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนางานและ
การทางานเป็นทีม
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

4

644102096

โครงการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนางานและ
การทางานเป็น
ทีม
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด

บุคลากรได้มสี ่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
เสนอแนะแนวทาง
ในการบริหาร
จัดการ และ
เรียนรู้การทางาน
ร่วมกันเป็นทีมได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนา จานวนบุคลากร
ศักยภาพบุคลากร เข้าร่วมโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
ร้อยละ 80 ได้รับ
สารสนเทศ ครั้งที่ ความรูด้ ้าน
1 การใช้
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล สารสนเทศและ
เพื่อการประยุกต์ สามารถนาไปใช้
และพัฒนาองค์กร งานได้

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

50

39,000

1,700

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

100

0

21,000

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

5

644102102

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6

644102102

กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่
1 การนาเสนอและ
การสร้างสื่ออย่าง
สร้างสรรค์ ด้วย
PowerPoint
2016/2019
โครงการ
โครงการพัฒนา
พัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้าน
ศักยภาพนิสิต เทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ครั้งที่
สารสนเทศ
2 Word
Documents and
Techniques (รวม
สุดยอดเทคนิค
งานเอกสาร) ด้วย
Word 2016/2019

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนนิสิตที่เข้า
รับการอบรมได้รับ
ความรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางาน

100

100

5,000

5,000

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

จานวนนิสิตที่เข้า
รับการอบรมได้รับ
ความรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางาน

100

100

5,000

5,000

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

7

644102102

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8

644102102

กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่
3 รอบรู้ใช้งาน
คล่องกับสูตรใน
โปรแกรม Excel
2016/2019
โครงการ
โครงการพัฒนา
พัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้าน
ศักยภาพนิสิต เทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ครั้งที่
สารสนเทศ
4 การเรียนรู้
เทคนิคการใช้งาน
ซอฟต์แวร์
Microsoft Office
365

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนนิสิตที่เข้า
รับการอบรมได้รับ
ความรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางาน

100

0

5,000

5,000

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

จานวนนิสิตที่เข้า
รับการอบรมได้รับ
ความรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางาน

100

0

5,000

5,000

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9

644102102

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวนนิสิตที่เข้า
รับการอบรมได้รับ
ความรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการทางาน

100

0

20,000

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

10

644102099

โครงการ
ประกวด
เว็บไซต์
หน่วยงาน
ประจาปี
งบประมาณ
2564

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่
5 เตรียมความ
พร้อมนิสิตใหม่
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประจาปี
การศึกษา 2564
โครงการประกวด
เว็บไซต์หน่วยงาน
ประจาปี
งบประมาณ
2564

จานวนบุคลากร
ส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการ จานวน
20 เว็บไซต์

100

0

25,200

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

11

644102098

12

644102098

โครงการ

กิจกรรม

โครงการอบรม โครงการอบรม
การให้บริการ การให้บริการ
ระบบ UP LMS ระบบ UP LMS
ครั้งที่ 1 การ
ให้บริการระบบ
การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์
UP LMS สัญจร
โครงการอบรม โครงการอบรม
การให้บริการ การให้บริการ
ระบบ UP LMS ระบบ UP LMS
ครั้งที่ 2 โครงการ
เชิงปฏิบัติการ
อบรมการใช้งาน
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน์ UP LMS
สาหรับอาจารย์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
ความเข้าใจการ
จัดการเรียนใน
ระบบ UP LMS ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
70

100

100

40,000

40,000

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

อาจารย์มคี วามรู้
ความเข้าใจการ
จัดการเรียนใน
ระบบ UP LMS ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
70

100

0

20,000

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รหัส

13

644102098

โครงการอบรม โครงการอบรม
การให้บริการ การให้บริการ
ระบบ UP LMS ระบบ UP LMS
ครั้งที่ 3 โครงการ
อบรม GE online

100

0

18,000

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

14

644102098

โครงการอบรม
การให้บริการ
ระบบ UP LMS

100

0

2,000

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

15

644102097

โครงการ
พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
บุคลากร
CITCOMS

100

0

151,961

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

อาจารย์มคี วามรู้
ความเข้าใจการ
จัดการเรียนใน
ระบบ GE online
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
โครงการอบรม
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
การใช้ระบบ UP
ระบบ UP LMS
LMS ไม่น้อยกว่า
ครั้งที่ 4 โครงการ ร้อยละ 70
ประเมินความพึง
พอใจในการใช้
ระบบ UP LMS
โครงการพัฒนา บุคลากรมีความรู้
ทักษะด้าน
ความสามารถ
เทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
สารสนเทศ
บุคลากร
CITCOMS

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

ที่

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

16

644102172

โครงการไอที
ธรรม

17

644102171

โครงการ
Citcoms love
sportday

กิจกรรม
ไอทีธรรม

ตัวชี้วัด

สร้างกระบวนการ
ทางานของ
บุคลากรให้มีจิตใจ
ที่เอื้ออารีต่อกัน
โครงการ Citcoms บุคลากรมีความ
love sportday
สามัคคีในหมู่คณะ
ส่งผลให้
กระบวนการ
ทางานต่างๆ
ภายในศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

10,000

100

0

6,600

ผลการ
เบิกจ่าย
0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
0 ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

18

644102176

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
ของ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการของ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

19

644102178

โครงการข่าว
สัมพันธ์
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

โครงการข่าว
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
กิจกรรม และผล
การดาเนินงาน ให้
บุคลากรและนิสติ
สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์
กับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ใน
ทุกด้าน
ถ่ายภาพสถานที่
ต่างๆ และ
กิจกรรมการ
ทางานภายใน
มหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 200
ภาพขึ้นไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

27,500

27,500

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

100

0

5,000

0

ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

รหัส

โครงการ

20

644102179

โครงการ
พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
ด้วยการ
บันทึกภาพมุม
สูง

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา ภาพถ่าย และ vdo
สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 100
มหาวิทยาลัยด้วย ไฟล์
การบันทึกภาพมุม
สูง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

644102168

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
0

0

150,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
0

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

ส่วนงานวิชาการ
ตามมาตรา 7(3)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

1 644101006 โครงการด้านการ
เตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.1 โครงการ
บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับกิจการ
นิสติ ที่เน้นผลการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่
21 (IT (Digital),
พัฒนาความเป็นผู้
ประกอบกา, การ
สื่อสาร การ
แสดงออก
บุคลิกภาพ, Talent
mobility,
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของนิสิต)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
20,000 4,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

100

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

2 644101006 โครงการด้านการ
เตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

กิจกรรม

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.2 โครงการ
อบรมทักษะการใช้
เครื่องมือและการ
เตรียมสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ
3 644101006 โครงการด้านการ โครงการส่งเสริม
เตรียมคนและ
และพัฒนาขีด
เสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถด้าน
คน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.3 โครงการ
พัฒนาวิชาการ
สาหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา
(เสนอผลงาน
วิชาการในการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
12,000
0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

5,000

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติ)
โครงการ paper
camp
4 644101006 โครงการด้านการ โครงการส่งเสริม
เตรียมคนและ
และพัฒนาขีด
เสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถด้าน
คน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.4 โครงการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
5 644101006 โครงการด้านการ โครงการส่งเสริม
เตรียมคนและ
และพัฒนาขีด
เสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถด้าน
คน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.5 ส่งเสริม
กิจกรรมพุทธ
เกษตรเพื่อการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

5,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ดาเนินชีวิต (พัฒนา
กาย ใจ และ
บุคลิกภาพ)
6 644101006 โครงการด้านการ
เตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.6
ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7 644101006 โครงการด้านการ โครงการส่งเสริม
เตรียมคนและ
และพัฒนาขีด
เสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถด้าน
คน
วิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 1.7 อบรม
การเขียน I THESIS
และจริยธรรมใน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

7,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
8 644101006 โครงการด้านการ
เตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพนิสติ
คณะเกษตรศาสตร์
ฯ 2.1 โครงการนา
นิสติ ศึกษาดูงาน
(ภาครัฐ/เอกชน)
9 644101006 โครงการด้านการ โครงการพัฒนา
เตรียมคนและ
ทักษะวิชาชีพนิสติ
เสริมสร้างศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร์
คน
ฯ 2.2 โครงการ
เกษตรวิชาการ
บัณฑิตและ
มหาบัณฑิต และ
Job fair

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

100

100

35,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

35,000 35,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

10 644101006 โครงการด้านการ
เตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2
โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพนิสติ
คณะเกษตรศาสตร์
ฯ 2.3 โครงการ
FoSTAT
11 644101006 โครงการด้านการ กิจกรรมที่ 3
เตรียมคนและ
โครงการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ อาจารย์และ
คน
บุคลากรของคณะ
3.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์
ด้านการสอน

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
10,000
0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

100

100

6,000

6,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

12 644101006 โครงการด้านการ
เตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

13 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3
โครงการพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรของคณะ
3.2 โครงการ
สนับสนุนอาจารย์
ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบ
I Classroom และ
สื่อออนไลน์
โครงการไหว้ครู

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

100

0

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

100

100

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
5,000
0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

2,000

2,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

14 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

15 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

16 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพบ
ประเด็น
ผูป้ กครองและ
ยุทธศาสตร์ที่
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการกีฬา
ประเด็น
สัมพันธ์เกษตร
ยุทธศาสตร์ที่
มพ.
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการศิษย์เก่า ประเด็น
สัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม

100

0

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
5,000
0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

0

5,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

0

5,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

17 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

โครงการรับขวัญ
บัณฑิต

18 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนา
ผูน้ าและสร้าง
เครือข่ายนิสิต

ตัวชี้วัด
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

0

13,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด้านการเรียน
การสอน
19 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

โครงการ
ทอดผ้าป่าเพื่อกอง
ทุนการศึกษานิสติ
คณะเกษตรศาสตร์

20 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
นิสติ ก่อนฝึกงาน
และสหกิจศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

100

0

2,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

15,000

15,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

21 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

โครงการปัจฉิม
นิเทศและ Job fair

22 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
‘ผูป้ ระกอบการ
ด้านอาหารและ
เกษตร’

23 644101005 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตและ

โครงการ Food
Fish For Farm

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม

100

100

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
10,000 10,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

13,000

13,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

5,000

5,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21

24 644104077 โครงการด้านการ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการและวิจัย
สถาบัน

25 644104077 โครงการด้านการ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการและวิจัย
สถาบัน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

บริการวิชาการ
คนและ
เกษตรแบบ Online เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการ Paper
ประเด็น
Camp ครั้งที2่
ยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
และการเป็น
ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ
โครงการ
ประเด็น
พัฒนาการเขียน
ยุทธศาสตร์ที่
ตารา หนังสือ
2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
และการเป็น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

20,000

19,850 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

10,000

10,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ
26 644104077 โครงการด้านการ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมและการ
เป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการและวิจัย
สถาบัน

โครงการแบ่งปัน
ประสบการณ์จาก
นักวิจัยพี่เลีย้ ง
ให้กับนักวิจัยสาย
สนับสนุน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
และการเป็น
ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ
27 644105047 โครงการ การ
โครงการ 1 คณะ 1 ประเด็น
บริการวิชาการเพื่อ โมเดล
ยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาชุมชนและ
3 การบริการ
สังคม ด้าน
วิชาการเพื่อ
เกษตรศาสตร์
พัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยพะเยา
สังคม และ
ประเทศ

100

100

10,000

10,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

5,000

5,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

28 644105047 โครงการ การ
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม ด้าน
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม
โครงการบริการ
วิชาการในวันงาน
“เกษตรแฟร์และ
การประชุมวิชาการ
การเกษตร
ประจาปี

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
3 การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
29 644103047 โครงการ การ
โครงการทาบุญ
ประเด็น
เสริมสร้างและ
คณะฯ และเกษตร ยุทธศาสตร์ที่
ส่งเสริมการทานุ
สงกรานต์
4 การ
บารุงศิลปะและ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
และส่งเสริม
ด้านเกษตรศาสตร์
การทานุบารุง
มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
30 644103047 โครงการ การ
โครงการส่งเสริม ประเด็น
เสริมสร้างและ
เอกลักษณ์การแต่ง ยุทธศาสตร์ที่
ส่งเสริมการทานุ
4 การ

100

50

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
55,000 22,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

15,000

15,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

100

0

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

บารุงศิลปะและ
กายด้วยผ้าไทย
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน แบบสไตล์เกษตร
ด้านเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

31 644103047 โครงการ การ
โครงการกาด
เสริมสร้างและ
โก้งโค้ง-กินอยู่วิถี
ส่งเสริมการทานุ
ล้านนา
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ด้านเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

32 644101002 โครงการ การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็น
สากลหรือ

โครงการสหกิจ
ศึกษาต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
เสริมสร้าง
และส่งเสริม
การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้าง
และส่งเสริม
การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
5 การ
เสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

15,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

0

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

นานาชาติดา้ น
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
33 644101002 โครงการ การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็น
สากลหรือ
นานาชาติดา้ น
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

34 644101002 โครงการ การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็น
สากลหรือ
นานาชาติดา้ น
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษใน
ระดับ B2 สาหรับ
บุคลากร

ตัวชี้วัด
และพัฒนา
ความเป็น
สากลหรือ
นานาชาติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
5 การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ความเป็น
สากลหรือ
นานาชาติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
5 การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ความเป็น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

0

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สากลหรือ
นานาชาติ
35 644101002 โครงการ การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็น
สากลหรือ
นานาชาติดา้ น
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษใน
ระดับ A2 สาหรับ
บุคลากร

36 644101004 โครงการส่งเสริม
โครงการพัฒนา
การบริหารที่มี
ศักยภาพบุคลากร
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
5 การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ความเป็น
สากลหรือ
นานาชาติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
6 การบริหาร
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

100

0

100

100

10,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

20,000 20,000 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

37 644101004 โครงการส่งเสริม
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
38 644101004 โครงการส่งเสริม
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส คณะ
เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
39 644101594 โครงการส่งเสริม
สานักงานสีเขียว
(Green office)

กิจกรรม
โครงการ KM เพื่อ
การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
6 การบริหาร
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
โครงการทบทวน ประเด็น
แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่
ติดตาม และ
6 การบริหาร
ประเมิน
ที่มี
ความสาเร็จของ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการและแผน และโปร่งใส
กลยุทธ์
โครงการส่งเสริม มหาวิทยาลัย
สานักงานสีเขียว ได้รับรางวัล
(Green office)
ด้านการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
(Green

100

0

ผลการ
หน่วยงานที่
เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
20,000
0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

100

0

60,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1

0

30,000

0 คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
Office/ UI
Green)
(จานวน
รางวัลที่ได้รับ
(นับซ้า))

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

1

644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)

2

644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)

3

644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการจัดการ ประเด็น
ความรูเ้ พื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6
องค์กร (ICT KM) การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส
กิจกรรม
จานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ เช่น
ครั้งที่ 1
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร /
การสานสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย / การ
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือการ
สื่อสารองค์กร
กิจกรรม
ระดับความสาเร็จ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 1
(แต่ละครัง้ )

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1

1

17,000

14,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

3.75

4.14

17,000

14,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

4

644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)

5

644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)
644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)

6

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
จานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ เช่น
ครั้งที่ 2
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร /
การสานสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย / การ
มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือการ
สื่อสารองค์กร
กิจกรรม
ระดับความสาเร็จ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 2
(แต่ละครัง้ )
กิจกรรม
จานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านต่างๆ เช่น
ครั้งที่ 3
การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร /
การสานสัมพันธ์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

17,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

3.75

0

17,000

1

0

16,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

7

8

9

รหัส

โครงการ

644101025 โครงการจัดการ
ความรูเ้ พื่อพัฒนา
องค์กร (ICT KM)
644104002 โครงการประชุม
วิชาการ ECTI
DAMT&NCON
2021

644104005 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย / การ
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือการ
สื่อสารองค์กร
กิจกรรม
ระดับความสาเร็จ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 3
(แต่ละครัง้ )
โครงการประชุม มีผลงานวิจัยที่
วิชาการ ECTI
ได้รับการตีพิมพ์
DAMT&NCON
ในการประชุม
2021
วิชาการระดับ
นานาชาติ ไม่น้อย
กว่า 5 ผลงาน
กิจกรรม R&I Talk ระบบสนับสนุน
การวิจัย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

3.75

0

16,000

5

12

120,000

12

2

12,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
120,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

2,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
จานวนโครงงาน
นิสติ ชั้นปีที่ 4 เข้า
ร่วม (โครงงาน)
ระดับความพึง
พอใจของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ
(ร้อยละ)
ความพึงพอใจของ
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)

10

644105001 โครงการ Project
day

โครงการ Project
day

11

644105001 โครงการ Project
day

โครงการ Project
day

12

644101028 โครงการเสียง
สะท้อนจากนิสิต
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

13

กิจกรรมเสียง
สะท้อนจากนิสิต
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร ครั้งที่
1
644101028 โครงการเสียง
กิจกรรมเสียง
ความพึงพอใจของ
สะท้อนจากนิสิต
สะท้อนจากนิสิต นิสติ ที่เข้าร่วม
คณะเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
โครงการ(ร้อยละ)
สารสนเทศและการ สารสนเทศและ
สื่อสาร
การสื่อสาร ครั้งที่
2

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30

34

30,000

25,500 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
25,500 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

70

81.6

30,000

70

0

5,000

5,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

70

0

5,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

14

644101029 โครงการกีฬา ICT
Sports for Health

15

644101029 โครงการกีฬา ICT
Sports for Health

16

644101030 โครงการ Young
ICT Camp

17

644101030 โครงการ Young
ICT Camp

18

644101030 โครงการ Young
ICT Camp

19

644101030 โครงการ Young
ICT Camp

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการกีฬา ICT ความพึงพอใจของ
Sports for Health นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)
โครงการกีฬา ICT นิสติ ได้รับราน
Sports for Health สคริปกิจกรรม
กิจกรรม Young 1.7.1.5 ระบบท
ICT Camp ครั้งที่ 1 รานสคริป
กิจกรรม
กิจกรรม Young ความพึงพอใจของ
ICT Camp ครั้งที่ 1 นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)
กิจกรรม Young 1.7.1.5 ระบบท
ICT Camp ครั้งที่ รานสคริป
2
กิจกรรม
กิจกรรม Young ความพึงพอใจของ
ICT Camp ครั้งที่ นิสติ ที่เข้าร่วม
2
โครงการ(ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
70

0

20,000

100

0

20,000

300

0

50,000

70

0

50,000

250

0

0

70

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19,975 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
19,975 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
47,999 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
47,999 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
20

21

22

รหัส

โครงการ

644101031 โครงการพัฒนา
นิสติ เพื่อเป็น
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
ทักษะในศตวรรษที่
21
644101032 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนา
คุณภาพนิสิต
นักศึกษา
644101032 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนา
คุณภาพนิสิต
นักศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เลือกตั้งประธาน
สโมสรนิสิตคณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร ปี
การศึกษา 2564

มีจานวนนิสติ เข้า
ร่วมกิจกรรม (คน)

100

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนา
คุณภาพนิสิต
นักศึกษา
โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนา
คุณภาพนิสิต
นักศึกษา

1. ความพึงพอใจ
ของนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)

70

0

15,000

14,700 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

2. นิสติ ได้รับราน
สคริปกิจกรรม
จานวน 15 คน

15

0

15,000

14,700 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
23

24

25

26

รหัส

โครงการ

644103003 โครงการทาบุญ
คณะและไหว้ครู
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
644103003 โครงการทาบุญ
คณะและไหว้ครู
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
644103003 โครงการทาบุญ
คณะและไหว้ครู
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
644103003 โครงการทาบุญ
คณะและไหว้ครู
คณะเทคโนโลยี

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมทาบุญ
คณะ

ความพึงพอใจของ
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)

70

0

35,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมทาบุญ
คณะ

นิสติ ได้รับราน
สคริปกิจกรรม

200

0

35,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมไหว้ครู

ความพึงพอใจของ
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)

70

0

30,000

7,420 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมไหว้ครู

นิสติ ได้รับราน
สคริปกิจกรรม

200

0

30,000

7,420 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สารสนเทศและการ
สื่อสาร
27

644101035 โครงการบัณฑิต
สัมพันธ์

28

644101035 โครงการบัณฑิต
สัมพันธ์

29

644101036 โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
644101036 โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
644101036 โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึก

30

31

กิจกรรมบัณฑิต
สัมพันธ์

ความพึงพอใจของ
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ(ร้อยละ)
กิจกรรมบัณฑิต จานวนเครือข่าย
สัมพันธ์
ศิษเก่าคณะ ICT
(คน)
กิจกรรมอบรม
จานวนนิสิตเข้า
เตรียมความพร้อม ร่วมกิจกรรม(คน)
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 1
กิจกรรมอบรม
ระดับความพึง
เตรียมความพร้อม พอใจของนิสติ ที่
ฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการ
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 1
(ร้อยละ)
กิจกรรมอบรม
จานวนนิสิตเข้า
เตรียมความพร้อม ร่วมกิจกรรม(คน)

70

0

130,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
6,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

200

0

130,000

150

164

17,000

70

76.4

17,000

6,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

200

0

16,500

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

32

33

34

35

644101036 โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
644101036 โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
644101036 โครงการเตรียม
ความพร้อมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
644101041 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 2
กิจกรรมอบรม
เตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 2
กิจกรรมอบรม
เตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 3
กิจกรรมอบรม
เตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ครัง้ ที่ 3
กิจกรรมพัฒนา
อาจารย์

ระดับความพึง
พอใจของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ
(ร้อยละ)
จานวนนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรม(คน)

ระดับความพึง
พอใจของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ
(ร้อยละ)
จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

70

0

16,500

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

200

0

16,500

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

70

0

16,500

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

8

3

100,000

15,528 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
36

644101041 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ นิสติ
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

อัตราความพึง
พอใจของนิสติ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ )

70

280

60,000

33,480 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

37

644101041 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ นิสติ
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

นิสติ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (คน)

100

128

60,000

33,480 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

38

644101041 โครงการพัฒนา
กิจกรรมศึกษาดู
ศักยภาพอาจารย์ งานเพื่อเสริมสร้าง
และส่งเสริมผลการ ประสบการณ์
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

อัตราความพึง
พอใจของนิสติ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ )

39

644101041 โครงการพัฒนา
กิจกรรมศึกษาดู จานวนนิสิตที่เข้า
ศักยภาพอาจารย์ งานเพื่อเสริมสร้าง ร่วมกิจกรรม(คน)
และส่งเสริมผลการ ประสบการณ์
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70

0

45,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

60

0

45,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40

644101041 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาค
เอกสาร (ฝึกงาน/
สหกิจ)

อัตราความพึง
พอใจของนิสติ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ )

70

0

6,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

41

644101041 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาค
เอกสาร (ฝึกงาน/
สหกิจ)

จานวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม(คน)

60

0

6,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

42

644101041 โครงการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์ การบริหารจัดการ
และส่งเสริมผลการ หลักสูตร
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

อัตราความพึง
พอใจของอาจารย์
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ )

43

644101041 โครงการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริม จานวนอาจารย์
ศักยภาพอาจารย์ การบริหารจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม
และส่งเสริมผลการ หลักสูตร
(คน)
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70

0

12,800

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

10

0

12,800

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

44

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

45

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

46

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน
644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

47

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมการ
สื่อการสอน (วิชา)
พัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน
สื่อการสอน
หนังสือ หรือตารา
กิจกรรมกลยุทธ์ Manuscript (เรื่อง)
การเขียนบทความ
วิจัย/บทความ
วิชาการ

8

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

8

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรได้รับการ
ศักยภาพบุคลากร พัฒนา (คน)
ภูมสิ ารสนเทศ

5

0

58,100

8,992 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมวารสาร วารสารปีละ (เล่ม/
เพื่อการพัฒนา
บทความ 8 เรื่อง
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ต่อเล่ม)

3

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

48

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

49

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน
644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน
644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

50

51

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ
GISDAY,TSG
NATGEN และ
HealthGIS
กิจกรรมศึกษาดู
งานนิสิตปริญญา
ตรี

นาเสนอผลงาน
การประชุม
ระดับชาติ (ร้อย
ละ ของจานวน
นิสติ ชั้นปีที่ 4)
นิสติ ไม่นอ้ ยกว่า
(ร้อยละเข้าร่วม
กิจกรรม)

กิจกรรมเปิดโลก
ภูมสิ ารสนเทศ

กิจกรรมผ้างาม
ล้านนา สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ใส่
ใจคุณธรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

80

0

41,050

26,200 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(คน)

50

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

บุคลากรมีชุดผ้า
ไทยหรือผ้า
พืน้ เมืองใส่อย่าง
น้อย (วันต่อ
สัปดาห์)

1

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

52

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

53

644101042 โครงการพัฒนา
สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
อย่างยั่งยืน

54

644101043 โครงการพัฒนา
ศักยภาพประธาน
หลักสูตร

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพดี
ไอซีทีสุขสันต์
ขึน้ จากการ
ตรวจวัดความดัน
ก่อนหลังกิจกรรม
อย่างน้อย (ร้อย
ละของผูเ้ ข้าร่วม)
กิจกรรม
กลุ่มชุมชนในพื้นที่
การศึกษาพืน้ ที่ป่า ตาบลแม่กามี
ชุมชนและที่ดิน
ความรูค้ วาม
สาธารณประโยชน์ เข้าใจในการใช้
ตาบลแม่กา
เทคโนโลยีภูมิ
อาเภอเมือง
สารสนเทศ
จังหวัดพะเยา
เบือ้ งต้น (ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม)
พัฒนาศักยภาพ จานวนประธาน
ประธานหลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับ
การพัฒนา (คน)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

80

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

5

0

120,000

9,680 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
55

56

57

รหัส

โครงการ

644101044 โครงการสัมมนา
เพื่อจัดทาแผนกล
ยุทธ์ของคณะ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สัมมนาเพื่อจัดทา ประเด็น
แผนกลยุทธ์ของ ยุทธศาสตร์ที่ 6
คณะ
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส
644101046 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
จานวนอาจารย์ที่
ศักยภาพอาจารย์ อาจารย์
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมผลการ
(คน)
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
644101046 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
จานวน (รางวัล)
ศักยภาพอาจารย์ นิสติ
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
200,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

2

0

80,000 16,664.05 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1

0

42,750

41,250 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

58

644101046 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ นิสติ
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน (ผลงาน)

5

3

42,750

41,250 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

59

644101046 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ นิสติ
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (คน)

60

99

42,750

41,250 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60

644101046 โครงการพัฒนา
กิจกรรมศึกษาดู จานวนนิสิตที่
ศักยภาพอาจารย์ งานเพื่อเสริมสร้าง ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมผลการ ประสบการณ์
(คน)
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

30

0

12,600

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

61

644101046 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

25

1

9,300

600 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ)

จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
62

63

64

รหัส

โครงการ

644101046 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ)

จานวนสถาน
ประกอบการ
(แห่ง)

2

2

9,300

600 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนา
อาจารย์

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา (คน)

4

0

90,000

3,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

จานวนนิสิตที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

1

0

22,400

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

65

644101047 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ นิสติ
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวนผลงานของ
นิสติ (ผลงาน)

25

0

22,400

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

66

644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ

จานวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (คน)

60

0

22,400

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมศึกษาดู จานวนนิสิตที่เข้า
งานเพื่อเสริมสร้าง ร่วมกิจกรรม (คน)
ประสบการณ์

28

0

21,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

67

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68

69

70

644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
644101047 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ)

จานวนนิสิตที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

25

18

7,500

5,400 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ)

จานวนสถาน
ประกอบการ
(แห่ง)

17

12

7,500

5,400 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1

0

10,000

3,600 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมส่งเสริม จานวนหลักสูตรที่
การบริหารจัดการ ได้รับการพัฒนา
หลักสูตร
(หลักสูตร)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

71

72

644101048 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
644101048 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

กิจกรรมพัฒนา
อาจารย์

จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

3

0

70,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

จานวน (รางวัล)

2

0

61,600

19,600 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
73

74

644101048 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
644101048 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

จานวนนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรม

100

126

61,600

19,600 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมศึกษาดู จานวนนิสิตที่
งานเพื่อเสริมสร้าง ได้รับการพัฒนา
ประสบการณ์
(คน)

50

0

48,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
75

76

644101048 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
644101048 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
กราฟิกและ
มัลติมีเดีย

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ)

จานวนนิสิตที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

50

0

15,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ)

จานวนสถาน
ประกอบการ
(แห่ง)

20

0

15,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

77

78

รหัส

โครงการ

644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนา
อาจารย์

จานวนอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
(คน)

4

0

61,000

13,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

จานวน (รางวัล)

1

0

49,000

49,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

79

80

รหัส

โครงการ

644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

จานวน (ผลงาน)

5

0

49,000

49,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนา
นิสติ

จานวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม (คน)

100

0

49,000

49,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

81

82

รหัส

โครงการ

644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ทีค่ าดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมสร้าง
จานวนนิสิตที่
เครือข่ายความ
ได้รับการพัฒนา
ร่วมมือกับ
(คน)
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ/
ปรับปรุงหลักสูตร)

30

5

1,500

1,500 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กิจกรรมสร้าง
จานวนสถาน
เครือข่ายความ
ประกอบการ
ร่วมมือกับ
(แห่ง)
ภาคเอกชน
(ฝึกงาน/สหกิจ/
ปรับปรุงหลักสูตร)

10

2

1,500

1,500 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

83

84

รหัส

โครงการ

644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
644101049 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
และส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมเล่า
จานวนนิสิตที่
ประสบการณ์จาก ได้รับการพัฒนา
พี่สู่นอ้ ง ปีที่ 3
(คน)

กิจกรรมจัดทา
แผนยุทธศาสตร์
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

จานวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา
(หลักสูตร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

140

0

18,900

18,900 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1

0

18,000

18,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

85

86

87

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

644102173 โครงการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
644104079 ทุนสนับสนุนการ
วิจัย

แข่งขันกีฬา
บุคลากร

จานวนบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม
(คน)

40

0

20,000

9,600 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา (คน)

10

0

145,000

644101593 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

1.กิจกรรมอบรม
พัฒนาความรู้
สาหรับนิสิต
ปริญญาโท

นิสติ ในระดับ
ปริญญาโท เข้า
ร่วมอบรม จานวน

10

6

6,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
4,200 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

88

89

รหัส

โครงการ

644101593 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
644101593 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.กิจกรรมอบรม
พัฒนาความรู้
สาหรับนิสิต
ปริญญาโท

อัตราความพึง
พอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ

75

0

6,000

4,200 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

2.กิจกรรมศึกษาดู อัตราความพึง
งานนิสิตปริญญา พอใจ สาหรับนิสิต
โท
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ

75

0

10,000

0 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

90

91

รหัส

โครงการ

644105051 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายเบือ้ งต้น
(Basic Network)
สาหรับผู้ดูแลระบบ
และบุคลากรที่
สนใจในระดับ
โรงเรียน
644105051 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายเบือ้ งต้น
(Basic Network)
สาหรับผู้ดูแลระบบ
และบุคลากรที่
สนใจในระดับ
โรงเรียน

กิจกรรม

อบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายเบือ้ งต้น
(Basic Network)
สาหรับผู้ดูแล
ระบบ และ
บุคลากรที่สนใจใน
ระดับโรงเรียน
อบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
เครือข่ายเบือ้ งต้น
(Basic Network)
สาหรับผู้ดูแล
ระบบ และ
บุคลากรที่สนใจใน
ระดับโรงเรียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผูเ้ ข้ารับ
การอบรม (คน)

30

0

20,000

20,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

80

0

20,000

20,000 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่
1

2

3

4

รหัส

โครงการ

644101095 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในระดับคณะด้วย
EDPex
644101097 โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ คณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
644101099 โครงการปัจฉิม
นิเทศ คณะ
พลังงานและสิ่ง
และสิ่งแวดล้อม
644101105 โครงการ
เสริมสร้างความรู้
นิสติ คณะพลังงาน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในระดับคณะด้วย
EDPex
โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ คณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการปัจฉิม
นิเทศ คณะ
พลังงานและสิ่ง
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ
เสริมสร้างความรู้
นิสติ คณะพลังงาน

มีผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 200
คะแนน

200

0

30,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ

80

0

5,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ

80

0

12,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ

80

0

50,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และสิง่ แวดล้อมสู่ และสิ่งแวดล้อมสู่
ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม
5

6

7

8

644101094 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นานิสิต
SEEN
644101102 โครงการวิพากษ์
หลักสูตรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
644101108 โครงการพัฒน
ศักยภาพบุคลากร
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
644101111 โครงการพัฒนา
เครือข่ายวิจัยและ
นวัตกรรม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นานิสิต
SEEN
โครงการวิพากษ์
หลักสูตรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนศักยภาพ
บุคลากรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาองค์
ความรูด้ ้าน
งานวิจัยและ
นวัตกรรม กับภาคี

ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ
ได้หลักสูตรที่มี
คุณภาพ ไม่น้อย
กว่า 2 หลักสูตร

80

0

30,000 30,000

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

2

0

15,000

8,350

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของ
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ
2.1.3.1 จานวน
กลุ่มวิจัยและ
เครือข่ายด้าน
วิจัยและ
นวัตกรรม

80

0

120,000 120,000

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

0

0

20,000 20,000

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เครือข่ายอย่าง
ยั่งยืน
9

644101112 โครงการสนับสนุน
เครือข่ายและ
ความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ

10

644101115 โครงการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่

11

ความร่วมมือใน
การพัฒนาองค์
ความรูด้ ้าน
งานวิจัยและ
นวัตกรรม จาก
ภาคีเครือข่าย
ระดับนานาชาติ
การพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม
และการเป็นผูน้ า
ทางด้านวิชาการ

80

0

50,000 50,000

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ
644101103 โครงการประเมิน โครงการประเมิน มีการประเมิน
AUN QA ระดับ
AUN QA ระดับ
คุณภาพ
หลักสูตรของคณะ หลักสูตรของคณะ การศึกษาทุก
พลังงานและ
พลังงานและ
หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

0

0

15,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

50,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่
12

13

14

15

รหัส

โครงการ

644101110 โครงการค่าย
วิชาการเพื่อสร้าง
นักวิจัยรุ่นเยาว์

กิจกรรม
โครงการค่าย
วิชาการเพื่อสร้าง
นักวิจัยรุ่นเยาว์

ตัวชี้วัด

นิสติ ในแผนการ
เรียนตรีควบโท
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
จานวนนิสิตใน
แผนการเรียน
644101101 โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา จานวนนิสิตร้อย
ระบบสหกิจศึกษา ระบบสหกิจศึกษา ละ 80 เข้าร่วม
ของคณะพลังงาน ของคณะพลังงาน โครงการ
และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
644101113 โครงการรับรอง โครงการรับรอง หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
วิศวกรรม
วิศวกรรม
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได้รับ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
การรับรอง
หลักสูตร
644101100 โครงการฑูต
โครงการฑูต
ร้อยละจานวน
พลังงานและ
พลังงานและ
นิสติ ที่เข้าร่วม
สิ่งแวดล้อม ปีที่2 สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

5,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

5,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

1

0

60,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

10,000

10,000

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่
16

17

18

19

20

รหัส

โครงการ

644101092 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ (UP
Games & SEEN
Games)
644101096 โครงการแสดง
ความยินดีกับพี่
บัณฑิตและ
มหาบัณฑิต
644101093 โครงการ Good
bye Senior

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กีฬาสานสัมพันธ์
(UP Game &
SEEN Game)

ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ

80

0

15,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการแสดง
ความยินดีกับพี่
บัณฑิตและ
มหาบัณฑิต
โครงการ
Goodbye senior

ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ

80

0

20,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

5,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

10,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

3,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ
644103010 โครงการสืบสาน โครงการสืบสาน ร้อยละจานวน
ประเวณีปีใหม่
ประเวณีปี๋ใหม่
นิสติ ที่เข้าร่วม
เมือง
เมือง
โครงการ
644103007 โครงการทาบุญ โครงการทาบุญ ร้อยละของนิสติ ที่
คณะพลังงานและ คณะพลังงานและ เข้าร่วมโครงการ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่
21

22

23

24

25

รหัส

โครงการ

644103008 โครงการสวัสดีปี
ใหม่คณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
644103009 โครงการห้องสาน
รัก สานสัมพันธ์
SEEN
644103006 โครงการไหว้ครู
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
644101114 โครงการปรับปรุง
พืน้ ที่สีเขียวบริเวณ
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
644101098 โครงการรับน้อง
ใหม่ปลูกต้นไม้
ประจาตัว

กิจกรรม
โครงการสวัสดีปี
ใหม่คณะพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการห้องสาน
รัก สานสัมพันธ์
SEEN
โครงการไหว้ครู

ตัวชี้วัด

ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละจานวน
นิสติ ที่เข้าร่วม
โครงการ
โครงการปรับปรุง ร้อยละจานวน
พืน้ ที่สีเขียวบริเวณ พืน้ ที่สีเขียว
คณะพลังงานและ ภายในคณะ
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
โครงการรับน้อง ร้อยละจานวน
ใหม่ปลูกต้นไม้
นิสติ ที่เข้าร่วม
ประจาตัว
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

15,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

90

0

10,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

3,000

3,000

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

30,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

5,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่
26

27

รหัส

โครงการ

644105046 โครงการพัฒนา
นักวิชาชีพ
เชื่อมโยงภาคี
หุน้ ส่วนสังคมเพื่อ
เป็นพี่เลีย้ งให้กับ
นักวิชาการและ
พัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้นาผลงานสู่
การให้บริการและ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
644101104 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ISO17025

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา
นักวิชาชีพ
เชื่อมโยงภาคี
หุน้ ส่วนสังคมเพื่อ
เป็นพี่เลีย้ งให้กับ
นักวิชาการและ
พัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้นาผลงานสู่
การให้บริการและ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ISO17025

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ

1

0

30,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้าง
และพัฒนาความ
เป็นสากลหรือ
นานาชาติ

80

0

50,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่
28

29

30

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101109 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
644101109 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ครัง้ ที่
2

644101106 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการเผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 20
โรงเรียน

20

0

40,000

18,650

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
ร้อยละของนิสติ ที่
เข้าร่วมโครงการ

100

0

0

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

80

0

45,000

0

คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

644101326

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นิสิตและบุคลากร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นิสิตและบุคลากร

2

644101321

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ ด้าน
วิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมนิสิตสู่
โลกการทางานและ
การศึกษาต่อ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ ด้าน
วิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมนิสิตสู่
โลกการทางานและ
การศึกษาต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้านการ
เรียนการสอน
ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อย
ละของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

0

0

100,000

0

คณะวิทยาศาสตร์

100

0

5,000

3,260

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3

644101312

644101307

5

644101317

6

644101327

7

644101302

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง บูรณาการ
หลักสูตรให้มีความ
พร้อมและเป็น
จุดเด่นตามอัต
ลักษณ์
โครงการแนะนา
หลักสูตรและแนะ
แนวสัญจร
โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มและสื่อ
การเรียนการสอน
ออนไลน์
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

จานวนหลักสูตรที่
ได้รับการอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัย

4

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง บูรณาการ
หลักสูตรให้มีความ
พร้อมและเป็น
จุดเด่นตามอัต
ลักษณ์
โครงการแนะนา
หลักสูตรและแนะ
แนวสัญจร
โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มและสื่อ
การเรียนการสอน
ออนไลน์
โครงการเพิ่ม
ศักยภาพงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9

0

150,000

8,915

คณะวิทยาศาสตร์

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

300

0

60,000

8,943

คณะวิทยาศาสตร์

มีแพลตฟอร์มการ
เรียนการสอน
ออนไลน์

1

0

100,000

0

คณะวิทยาศาสตร์

บุคลาการที่ผ่านการ
อบรม EdPEx / TQA
(คน)
บุคลาการที่ผ่านการ
อบรม EdPEx / TQA
(คน)

20

32

10,000

10,000

คณะวิทยาศาสตร์

30

0

10,000

2,509

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

8

644101296

9

644101296

10

644101332

โครงการการส่งเสริม
ผลิตตารา/คู่มือ
ปฏิบัตกิ าร สาหรับ
บุคลากร
โครงการการส่งเสริม
ผลิตตารา/คู่มือ
ปฏิบัตกิ าร สาหรับ
บุคลากร
โครงการสนับสนุน
การจัดทาข้อสอบ

โครงการการ
ส่งเสริมผลิตตารา/
คู่มอื ปฏิบัตกิ าร
สาหรับบุคลากร
โครงการการ
ส่งเสริมผลิตตารา/
คู่มอื ปฏิบัตกิ าร
สาหรับบุคลากร
โครงการสนับสนุน
การจัดทาข้อสอบ

11

644101306

โครงการนิเทศการ
สอน

โครงการนิเทศการ
สอน

12

644101342

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสคิ ณะ
วิทยาศาสตร์

13

644101342

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสคิ ณะ
วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการผลิตตารา
หนังสือ

1

0

10,000

0

คณะวิทยาศาสตร์

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนผลิตคู่มอื
การปฏิบัตงิ าน

1

0

10,000

0

คณะวิทยาศาสตร์

จานวนข้อสอบคณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับ
การจัดทา
จานวนนิสิตทีได้รับ
การประเมินการสอน
ด้านเนื้อหาของนิสติ
ที่ออกฝึกสอน
จัดอบรมเกี่ยวกับ
ทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่
น้อยกว่า(ครัง้ )
มีนสิ ิตเข้าร่วมไม่นอ้ ย
กว่า(คน)

40

0

40,000

18,560

คณะวิทยาศาสตร์

435

0

130,500

69,000

คณะวิทยาศาสตร์

5

0

100,000

9,000

คณะวิทยาศาสตร์

500

0

100,000

9,000

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

0

10,000

10,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

0

14,000

14,000

คณะวิทยาศาสตร์

70

0

10,000

10,000

คณะวิทยาศาสตร์

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

14

644101297

โครงการวิชาการ
เพื่อเสริมทักษะและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสติ
สาขาวิชาเคมี

โครงการวิชาการ
เพื่อเสริมทักษะและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนิสติ
สาขาวิชาเคมี

ร้อยละของจานวน
นิสิตทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ)

80

15

644101339

โครงการนิเวศวิทยา
จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น

โครงการนิเวศวิทยา
จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น

16

644101313

โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของ
นิสิตสาขาวิชา
ชีววิทยาตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ของ
นิสิตสาขาวิชา
ชีววิทยาตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

ร้อยละของจานวน
นิสิตทั้งหมดของนิสติ
สาขาวิชาชีววิทยา
ชัน้ ปีที่ 2 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา
(ร้อยละ)
ร้อยละของนิสติ ที่เข้า
ร่วมอบรมมีความ
เข้าใจในการใช้
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และ
ความปลอดภัยใน
การใช้
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ทาแบบทดสอบหลัง
การอบรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

17

644101315

18

644101315

19

644101323

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทักษะคาศัพท์เฉพาะ ทักษะคาศัพท์เฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
ทางศาสตร์ชีววิทยา ทางศาสตร์ชีววิทยา คาศัพท์ที่จัดทาให้ลง
ในโทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์สว่ น
บุคคล
โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทักษะคาศัพท์เฉพาะ ทักษะคาศัพท์เฉพาะ เข้ารับการทดสอบ
ทางศาสตร์ชีววิทยา ทางศาสตร์ชีววิทยา คาศัพท์เฉพาะ
ภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ร้อยละของจานวน
ศักยภาพนิสติ
ศักยภาพนิสติ
นิสิตทั้งหมดของ
หลักสูตร
หลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์การ
วิทยาศาสตร์การ
ที่มีสุขภาพกายดี
ออกกาลังกายและ ออกกาลังกายและ (ร้อยละ)
การกีฬา
การกีฬา

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

80

80

10,000

10,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

80

10,000

10,000

คณะวิทยาศาสตร์

100

0

35,000

35,000

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

20

644101323

21

644101329

22

644101330

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกายและ
การกีฬา
โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร นิสิต
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์เฉพาะ
ด้านทางชีววิทยาเพื่อ
พัฒนาแนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการ
และนักนวัตกร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกายและ
การกีฬา
โครงการส่งเสริม
กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร นิสิต
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์เฉพาะ
ด้านทางชีววิทยาเพื่อ
พัฒนาแนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการ
และนักนวัตกร

ร้อยละของจานวน
นิสิตทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 (ร้อย
ละ)
ร้อยละของจานวน
นิสิตทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 (ร้อย
ละ)
ร้อยละของจานวน
นิสิตทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

80

0

35,000

35,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

100

15,000

15,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

0

3,000

3,000

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

23

644101333

24

644101336

25

644101337

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุน โครงการสนับสนุน นวัตกรรมด้านการ
กิจกรรมสโมสรนิสิต กิจกรรมสโมสรนิสิต พัฒนาอัตลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
นิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา 1 ด้าน
สุนทรียภาพ 2. ด้าน
บุคลิกภาพ (จิต
อาสา) 3. ด้าน
สุขภาพ (นวัตกรรม)
โครงการอบรมเชิง
โครงการอบรมเชิง ร้อยละของจานวน
ปฏิบัตกิ าร “สถิติ
ปฏิบัตกิ าร “สถิติ
นิสิตทั้งหมดที่ได้รับ
และสารสนเทศในยุค และสารสนเทศในยุค การพัฒนาสมรรถนะ
ดิจิตอล เพื่อการ
ดิจิตอล เพื่อการ
ของบัณฑิตใน
สื่อสารอย่าง
สื่อสารอย่าง
ศตวรรษที่ 21 (ร้อย
สร้างสรรค์”
สร้างสรรค์”
ละ)
โครงการอบรม
โครงการอบรม
ร้อยละของจานวน
โปรแกรมเพื่อการ
โปรแกรมเพื่อการ
นิสิตทั้งหมดที่ได้รับ
นาไปประยุกต์ใช้ใน นาไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาสมรรถนะ
การทางานและ
การทางานและ
ของบัณฑิตใน
ศึกษาต่อ นิสิต
ศึกษาต่อ นิสิต
ศตวรรษที่ 21 (ร้อย
หลักสูตร
หลักสูตร
ละ)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

0

20,000

20,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

100

15,000

15,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

100

10,000

10,000

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

26

644105021

โครงการอบรม
หุ่นยนต์

โครงการอบรม
หุ่นยนต์

27

644104029

โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ

28

644101319

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

29

644101311

โครงการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์

โครงการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม (นับ
ซ้า) (จานวนชุมชน
นวัตกรรม)
เป็นเจ้าภาพหลัก
(Host) หรือเจ้าภาพ
ร่วม (Co-Host) ใน
การจัดประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ อย่าง
น้อย
ร้อยละความสาเร็จ
ของผลการประเมิน
ของแผนยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1

1

50,000

12,390

คณะวิทยาศาสตร์

1

0

200,000

100,000

คณะวิทยาศาสตร์

1

0

30,000

20,000

คณะวิทยาศาสตร์

80

76.81

0

0

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644101381

ขั้นวางแผนงาน

2

644101381

โครงการประกวด
โครงงานด้าน
วิศวกรรมปฐพี
โครงการประกวด
โครงงานด้าน
วิศวกรรมปฐพี

3

644101381

โครงการประกวด
โครงงานด้าน
วิศวกรรมปฐพี

ขั้นสรุปและ
ประเมินผล

4

644101383

โครงการศึกษาดู
งานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษาดูงาน
วิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า

นาเสนอบทความ
ต่อหน้า
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ตัวชี้วดั
นิสติ และ
อาจารย์ เข้า
ร่วมโครงการ
นิสติ และ
อาจารย์
สามารถได้รับ
รางวัล
นิสติ และ
อาจารย์
สามารถเข้าร่วม
โครงการ
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

4

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

80

66

20,000 20,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

5

644101386

6

644101386

7

644101382

8

644101382

โครงการ

กิจกรรม

โครงการแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา
โครงการแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา

การแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการแข่งขัน
เพื่อสร้างสรรค์
วิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีมและ
โครงสร้างด้วยไม้
และเหล็ก
โครงการแข่งขัน
เพื่อสร้างสรรค์
วิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีมและ

กิจกรรมการ
ออกแบบ
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีมและ
โครงสร้างด้วยไม้
และเหล็ก
กิจกรรมการ
ออกแบบ
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีมและ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ

30

0

65,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจ
ของนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ)
จานวนนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรม
(คน)

160

0

65,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

30

0

2,000

1,991

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ความพึงพอใจ
ของนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ)

80

0

2,000

1,991

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

9

644101382

10

644101393

11

644101384

โครงการ

กิจกรรม

โครงสร้างด้วยไม้
และเหล็ก

โครงสร้างด้วยไม้
และเหล็ก

โครงการแข่งขัน
เพื่อสร้างสรรค์
วิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีมและ
โครงสร้างด้วยไม้
และเหล็ก
โครงการศึกษาดู
งาน
วิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรมการเข้า
ร่วมแข่งขัน
โครงสร้างด้วยไม้
ไอศกรีมและ
โครงสร้างไม้และ
เหล็ก

โครงการศึกษาดู
งานภายใต้

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนนิสิตเข้า
ร่วมการแข่งขัน
(คน)

9

0

28,000

27,913

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาดู ประเด็น
งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
วิศวกรรมเครื่องกล การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ ()
ศึกษาดูงานภายใต้ สามารถนา
สานักงานคณะ
ความรูท้ ี่ได้มา
วิศวกรรมศาสตร์ พัฒนางาน

60

0

60,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

0

70,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

สานักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
12

644101380

13

644101380

14

644101385

15

644101392

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สานักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สานักงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
โครงการศึกษาดู
งานทางวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสา
หการ
โครงการอบรม
วิศวกรแห่งอนาคต

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประจาอย่าง
น้อย
อบรมจิตวิทยาใน
การให้บริการ

พัฒนาห้อง
สานักงาน

ศึกษาดูงาน

ระดับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
จากผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่า
เข้าร่วมการ
ประเมิน Green
office ในปี
2564
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า

อบรมให้ความรู้
มีนิสติ เข้าร่วม
นิสติ คณะ
การอบรม ไม่
วิศวกรรมศาสตร์ น้อยกว่า 80 คน
เกี่ยวกับ นวัตกรรม
ในอนาคตและ

4

0

70,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

1

80,000 80,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

55

55

20,000

16,100

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

80

0

50,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาขีพวิศวกรใน
อนาคต
16

644101387

โครงการค่าย
สารวจวิศวกรรม
โยธา

กิจกรรมค่าย
สารวจวิศวกรรม
โยธา

17

644101388

โครงการไฟฟ้าเพื่อ ไฟฟ้าเพื่อชุมชน
ชุมชน

18

644101388

โครงการไฟฟ้าเพื่อ ไฟฟ้าเพื่อชุมชน
ชุมชน

19

644101389

โครงการสัมมนา
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

สัมมนาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

จานวนนิสิตที่
เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า
จานวนชุมชนที่
ได้รับประโยชน์

60

0

80,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ระดับความพึง
พอใจของผูท้ ี่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม
โครงการ

3.51

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

80

0

20,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

20

644101389

21

644101396

22

23

โครงการ

กิจกรรม

โครงการสัมมนา
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
โครงการสร้าง
สัมพันธ์พี่บัณฑิต

สัมมนาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

644101390

โครงการทาแผน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ทาแผนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

644101391

โครงการศึกษาดู
งานวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธา

การศึกษาดูงาน
วิชาชีพวิศวกรรม
โยธา

โครงการสร้าง
สัมพันธ์พี่บัณฑิต

ตัวชี้วดั
ระดับความพึง
พอใจของผูท้ ี่เข้า
ร่วมโครงการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ได้(ร่าง)แผนการ
ดาเนินโครงการ
ในแผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประมาณ
2565
จานวนนิสิตที่
เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.51

0

20,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

100

0

60,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

0

50,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

60

0

85,000

18,200

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

24

644101395

โครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพศิษย์
ปัจจุบัน และ
ปฐมนิเทศ

โครงการศิษย์เก่า
สัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพศิษย์
ปัจจุบัน และ
ปฐมนิเทศ

25

644101395

26

644101397

ตัวชี้วดั

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
โครงการศิษย์เก่า โครงการศิษย์เก่า ประเด็น
สัมพันธ์เพื่อพัฒนา สัมพันธ์เพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1
ศักยภาพศิษย์
ศักยภาพศิษย์
การเตรียมคน
ปัจจุบัน และ
ปัจจุบัน และ
และเสริมสร้าง
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการสัมมนา โครงการสัมมนา ประเด็น
พัฒนากลยุทธ์
พัฒนากลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สโมสรนิสิต คณะ สโมสรนิสิต คณะ การเตรียมคน
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

70,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

0

0

70,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

30

0

20,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วดั

27

644101399

โครงการ Starting
UP Engineer

โครงการ Starting
UP Engineer

28

644101398

โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
วิศวะ UP Identity

29

644101398

โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
วิศวะ UP Identity

30

644101398

โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
วิศวะ UP Identity

ROV's ENGI 2020 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
กิจกรรมแลกสันพา ประเด็น
เพลินเนินวิศวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
กิจกรรมมอบเสือ้
จานวนนิสิตที่
ปฏิบัติการ
เข้าร่วม
ประจาปีการศึกษา
2563

จานวนนิสิตที่
เข้าร่วม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

70,000 50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

650

350

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

50

0

3,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

50

0

3,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

345

0

24,000

24,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วดั

31

644101398

โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
วิศวะ UP Identity

กิจกรรมประเพณี
วิ่งหลอมเกียร์

32

644101398

โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
วิศวะ UP Identity

กิจกรรมประกวด
ดาวเดือน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

33

644101394

34

644101401

โครงการศึกษาดู ดูงาน
งานส่วนงาน
ปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
โครงการวิศวะเพื่อ Intaneer Public
ชุมชน
Mind

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 80 %
จานวนนิสิตที่
เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

300

0

20,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

10

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

10

0

65,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

0

0

2,500

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

35

644101401

โครงการวิศวะเพื่อ ค่าย สมุดโน้ต ศ.
ชุมชน
ต.ส.

36

644101401

37

644101400

38

644101400

โครงการวิศวะเพื่อ วิศวะแจกยิม้
ชุมชน
(Intaneer and
smile)
โครงการพัฒนา
ติวนอกห้อง
คุณภาพนิสิตใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการพัฒนา
Art Of Engineer
คุณภาพนิสิตใน
ศตวรรษที่ 21

39

644101400

โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตใน
ศตวรรษที่ 21

กิจกรรม

Intaneer Firt
Impression
Challenge

ตัวชี้วดั
นิสติ ได้รับข้อมูล
และทราบถึง
สภาวะของ
ชุมชน
จานวนนิสิต
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
จานวนนิสิตที่
เข้าร่วม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

2,500

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

0

0

5,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

55

55

10,500

10,500

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

0

0

6,500

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

0

0

1,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

40

644101400

โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิตใน
ศตวรรษที่ 21

41

644101402

ทุนอุดหนุน
โครงงานทาง
วิศวกรรม

อบรมและให้
ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกี่ยวกับการปฐม
พยาบาล
ทุนอุดหนุน
โครงงานทาง
วิศวกรรม

โครงการสนับสนุน
การตีพิมพ์งานวิจัย
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สนับสนุนการ
ตีพมิ พ์งานวิจัย
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

42

ตัวชี้วดั
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
จานวนผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละจานวน
นิสติ ที่สมัคร
ขอรับ
ทุนอุดหนุน
โครงงานทาง
วิศวกรรม
จานวนผลงานที่
ตีพมิ พ์ใน
ปีงบประมาณ
2564

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40

50

2,000

2,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

80

0

225,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

20

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

43

44

644101598

45

644101598

46

644101598

47

644101598

โครงการ
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
นานาชาติ Smart
Farming
โครงการสานักงาน
สีเขียว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
โครงการสานักงาน
สีเขียว คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
นานาชาติ Smart
Farming
การวางแผนการ
ดาเนินงาน
สานักงานสีเขียว
การสื่อสารและ
สร้างจิตสานึก

ตัวชี้วดั
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการจาก
ต่างประเทศ

แผนการ
ดาเนินงาน
สานักงานสีเขียว
คณะกรรมการ
มีความรูค้ วาม
เข้าใจในเกณฑ์
การประเมิน
มากกว่าร้อยละ
โครงการสานักงาน ลดการใช้
ลดการใช้
สีเขียว คณะ
ทรัพยากรและ
พลังงานไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน
ร้อยละ
โครงการสานักงาน การจัดการของเสีย ปริมาณขยะ
สีเขียว คณะ
ลดลงอย่างน้อย
วิศวกรรมศาสตร์
ร้อยละ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20

0

0

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

1

0

10,000

0

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

50

0

14,070

3,000

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

5

0

15,000

6,500

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

10

0

30,000

7,730

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

48

644101598

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วดั

โครงการสานักงาน การปรับปรุง
ได้มาตรการ
สีเขียว คณะ
สภาพแวดล้อมและ จัดการมลพิษ
วิศวกรรมศาสตร์ ความปลอดภัย
และมาตรการ
แนวทางป้องกัน
อย่างน้อย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

2

0

ผลการ
เบิกจ่าย

30,930 30,930

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

1

644101051

2

โครงการ

โครงการพัฒนา
และปรับปรุงการ
รายงานตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)
ประจาปีการศึกษา
2563
644101052 โครงการสัมมนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านจิตบริการและ
การจัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงการรายงาน
ตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx)
ประจาปีการศึกษา
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

10,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อ ใช้งบประมาณไม่
เพิ่มสมรรถนะด้าน เกินกว่าที่กาหนดไว้
จิตบริการและการ
จัดทาคู่มอื การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

80

0

80,000

17,480

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
3

4

5

รหัส

โครงการ

644101052 โครงการสัมมนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านจิตบริการและ
การจัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
644101052 โครงการสัมมนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านจิตบริการและ
การจัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
644101053 โครงการ Green
Office คณะ
นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม
โครงการสัมมนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้าน
จิตบริการและการ
จัดทาคู่มอื การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
โครงการสัมมนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้าน
จิตบริการและการ
จัดทาคู่มอื การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
โครงการ Green
Office คณะ
นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

80,000

17,480

คณะ
นิตศิ าสตร์

บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับ
ความรูเ้ กี่ยวกับแนว
ทางการจัดทาคู่มอื
การปฏิบัติงาน

60

0

80,000

17,480

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

0

0

50,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

6

644101054

7

8

9

โครงการ

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา
2563
644101055 โครงการวันรพี
น้อมราลึกพระบิดา
แห่งกฎหมายไทย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์
ประจาปีการศึกษา
2563
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
ราลึกพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามที่กาหนด

644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2563
644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย

โครงการได้
ดาเนินการภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

40,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

100,000

14,099

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

100,000

14,099

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

100,000

14,099

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม
กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2563

10

11

12

13

644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2563
644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2564
644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2564
644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณที่
กาหนด
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

80

0

100,000

14,099

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามที่กาหนด

80

0

100,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

100,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

โครงการได้
ดาเนินการภายใน
งบประมาณที่
กาหนด

80

0

100,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
14

15

16

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101055 โครงการวันรพี
กิจกรรมวันรพีนอ้ ม
น้อมราลึกพระบิดา ราลึกพระบิดาแห่ง
แห่งกฎหมายไทย กฎหมายไทย ปี
การศึกษา 2564
644101056 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริมการ
การฝึก
ฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์
วิชาชีพทางกฎหมาย
วิชาชีพทาง
ของนิสิต
กฎหมายของนิสิต
644101057 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริมการ
การเรียนรูข้ องนิสติ เรียนรู้ของนิสติ ใน
ในหลักสูตรนิติ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
ศาสตรบัณฑิตและ บัณฑิตและหลักสูตร
หลักสูตรนิตศิ าสตร นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
พิเศษ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

80

0

100,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

10,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

152,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

17

644101057

80

0

152,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

644101057

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสติ ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิตและหลักสูตร
นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสติ ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิตและหลักสูตร
นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามที่กาหนด (300
คน)

18

โครงการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนิสติ
ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
โครงการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนิสติ
ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ

โครงการได้
ดาเนินการภายใน
งบประมาณที่
กาหนด

100

0

152,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

19

644101057

70

0

152,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

644101057

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21

80

0

6,000

6,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

21

644101057

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสติ ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิตและหลักสูตร
นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสติ ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิตและหลักสูตร
นิติศาสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ ครั้งที่ 1
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสติ ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
กฎหมายได้มากขึ้น

20

โครงการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนิสติ
ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
โครงการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนิสติ
ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
โครงการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนิสติ
ในหลักสูตรนิติ

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา

80

0

6,000

6,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

22

23

รหัส

โครงการ

ศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
644101057 โครงการส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนิสติ
ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ
644101058 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้ของนิสติ ให้
อยู่และเรียนอย่างมี
ความสุข

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

บัณฑิตและหลักสูตร
นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ ครั้งที่ 2
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนิสติ ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิตและหลักสูตร
นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิตโดย
วิทยากรบรรยาย
พิเศษ ครั้งที่ 3
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ของนิสิตให้อยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข

สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21

6,000

0

6,000

6,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

13,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
24

25

26

27

รหัส

โครงการ

644101058 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้ของนิสติ ให้
อยู่และเรียนอย่างมี
ความสุข

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ของนิสิตให้อยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข
ครั้งที่ 1

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21
644101058 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
ศักยภาพการ
ศักยภาพการเรียนรู้ โครงการเป็นไป
เรียนรู้ของนิสติ ให้ ของนิสิตให้อยู่และ ตามที่กาหนด (400
อยู่และเรียนอย่างมี เรียนอย่างมีความสุข คน)
ความสุข
ครั้งที่ 1
644101058 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
โครงการได้
ศักยภาพการ
ศักยภาพการเรียนรู้ ดาเนินการภายใน
เรียนรู้ของนิสติ ให้ ของนิสิตให้อยู่และ งบประมาณที่
อยู่และเรียนอย่างมี เรียนอย่างมีความสุข กาหนด (50,000
ความสุข
ครั้งที่ 1
บาท)
644101058 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ศักยภาพการ
ศักยภาพการเรียนรู้ ความรูก้ ฎหมาย
เรียนรู้ของนิสติ ให้ ของนิสิตให้อยู่และ และมีทักษะการใช้

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70

0

37,000

35,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

37,000

35,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

37,000

35,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

85

0

37,000

35,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อยู่และเรียนอย่างมี เรียนอย่างมีความสุข ชีวติ ของตนได้มาก
ความสุข
ครั้งที่ 1
ขึน้
28

29

30

644101058 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้ของนิสติ ให้
อยู่และเรียนอย่างมี
ความสุข
644101059 โครงการส่งเสริม
การใช้วิธีการสอน
แบบ Active
Learning ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต
644101060 โครงการเตรียม
ความพร้อมการ
เปิดหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ของนิสิตให้อยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข
ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมการ
ใช้วธิ ีการสอนแบบ
Active Learning ใน
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต
กิจกรรมวิพากษ์
หลักสูตรนิตศิ าสตร
ดุษฎีบัณฑิต

จานวนวิทยากรได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิต

80

0

37,000

35,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และการ
เป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

50,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

12,950

7,850

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการค้นคว้าใน
ระดับดุษฎีบัณฑิต

ร้อยละของบัณฑิต
มีงานทาและ
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย)
ร้อยละของบัณฑิต
มีงานทาและ
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย)

31

644101060 โครงการเตรียม
ความพร้อมการ
เปิดหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

32

644101060 โครงการเตรียม
กิจกรรมปฐมนิเทศ
ความพร้อมการ
นิสติ ดุษฎีบัณฑิต
เปิดหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

82,600

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

4,450

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

33

644101061

34

35

36

โครงการ

โครงการปฐมนิเทศ
และส่งเสริมการ
นาเสนอการ
เผยแพร่ผลงานของ
นิสติ หลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต
644101062 โครงการอบรม
ระบบ ithesis และ
Endnote ระดับ
มหาบัณฑิต
644101062 โครงการอบรม
ระบบ ithesis และ
Endnote ระดับ
มหาบัณฑิต
644101062 โครงการอบรม
ระบบ ithesis และ
Endnote ระดับ
มหาบัณฑิต

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการปฐมนิเทศ
และส่งเสริมการ
นาเสนอการเผยแพร่
ผลงานของนิสิต
หลักสูตรนิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต
โครงการอบรมระบบ
ithesis และ Endnote
ระดับมหาบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

20,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
โครงการอบรมระบบ ปริมาณผูเ้ ข้าร่วม
ithesis และ Endnote โครงการ
ระดับมหาบัณฑิต

100

100

18,500

18,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

100

100

18,500

18,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

โครงการอบรมระบบ ผูผ้ ่านการประเมิน
ithesis และ Endnote การทดสอบ
ระดับมหาบัณฑิต

70

100

18,500

18,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

37

644101064

38

39

40

41

โครงการ
โครงการส่งเสริม
กระบวนการวิจัย
ทางกฎหมาย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริม
ประเด็นยุทธศาสตร์
กระบวนการวิจัยทาง ที่ 1 การเตรียมคน
กฎหมาย
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101064 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริม
จานวนนิสิตที่เข้า
กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยทาง ร่วมโครงการ
ทางกฎหมาย
กฎหมาย
644101064 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริม
จานวนเงินที่ใช้ไม่
กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยทาง เกินงบประมาณ
ทางกฎหมาย
กฎหมาย
ที่ตงั้ ไว้
644101064 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริม
จานวนผลงานวิจัย
กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัยทาง ของนิสิต
ทางกฎหมาย
กฎหมาย
644101065 โครงการปฐมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์
หลักสูตรนิตศิ าสตร หลักสูตรนิตศิ าสตร ที่ 1 การเตรียมคน
บัณฑิตโครงการ
บัณฑิตโครงการ
และเสริมสร้าง
พิเศษ
พิเศษ
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

95

41,190

41,190

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

95

41,190

41,190

คณะ
นิตศิ าสตร์

100

100

41,190

41,190

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

80

41,190

41,190

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

20,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
42

43

44

45

รหัส

โครงการ

644101066 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการ
แข่งขันของนิสิต

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ศักยภาพการแข่งขัน ที่ 1 การเตรียมคน
ทางวิชาการของนิสิต และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101067 โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาเทค ประเด็นยุทธศาสตร์
เทคนิคการเรียน
นิกการเรียนการสอน ที่ 1 การเตรียมคน
การสอนและการ และการวัดผล
และเสริมสร้าง
วัดผลประเมินผล ประเมินผล
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101068 โครงการพัฒนาผล โครงการพัฒนาผล ประเด็นยุทธศาสตร์
การเรียนรูท้ ี่
การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง ที่ 1 การเตรียมคน
คาดหวังสาหรับ
สาหรับหลักสูตรนิติ และเสริมสร้าง
หลักสูตรนิตศิ าสตร ศาสตรบัณฑิต
ศักยภาพคนด้าน
บัณฑิต
การเรียนการสอน
644101068 โครงการพัฒนาผล โครงการพัฒนาผล ได้รับผลการเรียนรู้
การเรียนรูท้ ี่
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่คาดหวังสาหรับ
คาดหวังสาหรับ
สาหรับหลักสูตรนิติ หลักสูตรนิตศิ าสตร์
ศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

100,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

100,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

100

0

25,000

7,507

คณะ
นิตศิ าสตร์

100

0

25,000

7,507

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาผล
การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
สาหรับหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต

รายวิชาที่นาเอาผล
การเรียนรูข้ อง
หลักสูตรที่คาดหวัง
ไปใช้

50

0

25,000

7,507

คณะ
นิตศิ าสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101069 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ร้อยละของจานวน
ทักษะในศตวรรษที่ ทักษะในศตวรรษที่ นิสิตทั้งหมดที่ได้รับ
21 สาหรับนิสิต
21 สาหรับนิสิตคณะ การพัฒนา
คณะนิติศาสตร์
นิตศิ าสตร์ ครั้งที่ 2 สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21

80

0

30,000

25,014

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

27,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิต
46

47

48

644101068 โครงการพัฒนาผล
การเรียนรูท้ ี่
คาดหวังสาหรับ
หลักสูตรนิตศิ าสตร
บัณฑิต
644101069 โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่
21 สาหรับนิสิต
คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่
21 สาหรับนิสิตคณะ
นิตศิ าสตร์ ครั้งที่ 1

คณะนิติศาสตร์
ที่
49

50

51

52

รหัส

โครงการ

644101069 โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่
21 สาหรับนิสิต
คณะนิติศาสตร์

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่
21 สาหรับนิสิตคณะ
นิตศิ าสตร์ ครั้งที่ 3

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รบั
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21
644101069 โครงการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนา
ร้อยละของจานวน
ทักษะในศตวรรษที่ ทักษะในศตวรรษที่ นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
21 สาหรับนิสิต
21 สาหรับนิสิตคณะ การพัฒนา
คณะนิติศาสตร์
นิตศิ าสตร์ ครั้งที่ 4 สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21
644101070 โครงการ
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ที่ 5 การเสริมสร้าง
หลักสูตรนิตศิ าสตร์ หลักสูตรนิตศิ าสตร์ และพัฒนาความ
เป็นสากลหรือ
นานาชาติ
644101087 โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
เว็บไซต์คณะ
เว็บไซต์คณะ
ที่ 5 การเสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

35,500

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

7,500

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

10,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

10,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
นิตศิ าสตร์ให้มี
ความเป็นสากล

53

54

55

644104008 โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบงานวิจัย
เกี่ยวกับการยื่น
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยของ
คณะนิติศาสตร์
ประจาปี 2564
644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

นิตศิ าสตร์ให้มคี วาม และพัฒนาความ
เป็นสากล
เป็นสากลหรือ
นานาชาติ
โครงการพัฒนาและ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรับปรุงระบบงาน ที่ 2 การสร้าง
วิจัยเกี่ยวกับการยื่น งานวิจัยและ
ข้อเสนอ
นวัตกรรม และการ
โครงการวิจัยของ
เป็นผู้นาทางด้าน
คณะนิติศาสตร์
วิชาการ
ประจาปี 2564
กิจกรรมลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลเพื่อนามาสร้าง
แผนการสอนและสื่อ
การสอนพร้อมกับลง
พืน้ ที่สอนครั้งที1่
ลงพืน้ ที่ให้ความรู้
กฎหมายครั้งที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

5,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

52,000

14,618

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชนนวัตกรรม
(นับซ้า)
56

644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

ลงพืน้ ที่ให้ความรู้
กฎหมายครั้งที่ 3

57

644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

ลงพืน้ ที่ให้ความรู้
กฎหมายครั้งที่ 4
และถอดบทเรียน

58

644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

59

644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

ลงพืน้ ที่ให้ความรู้
กฎหมายครั้งที่ 4
และถอดบทเรียน
ลงพืน้ ที่ให้ความรู้
กฎหมายครั้งที่ 4
และถอดบทเรียน

การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม
(นับซ้า)
การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม
(นับซ้า)
มีนิสติ เข้าร่วม
กิจกรรม 30 คน
ได้ลงพืน้ ที่บริการ
วิชาการชุมชน 5
ครั้ง

0

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

90

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

100

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

60

644105003 โครงการเผยแพร่
กฎหมายสู่ชุมชน

61

644105004 โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัย
พะเยา
644105004 โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัย
พะเยา

62

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ลงพืน้ ที่ให้ความรู้
กฎหมายครั้งที่ 4
และถอดบทเรียน
โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัยพะเยา

มีความร่วมมือกับ
ชุมชน 3 ชุมชนขึน้
ไป
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม
(นับซ้า)

กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินกิ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
คลินิกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยพะเยา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

32,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

38,000

38,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

63

644105004 โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัย
พะเยา

64

644105004 โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัย
พะเยา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินกิ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
คลินิกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินกิ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
คลินิกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยพะเยา

การดาเนินกิจกรรม
ย่อยตามโครงการ

80

0

38,000

38,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ใน
แต่ละกิจกรรม

80

0

38,000

38,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

65

644105004 โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัย
พะเยา

66

644105004 โครงการคลินิก
กฎหมายคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค
มหาวิทยาลัย
พะเยา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินกิ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
คลินิกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะ
การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินกิ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
คลินิกกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
มหาวิทยาลัยพะเยา

สื่อการเรียนรู้หรือที่
ใช้ประกอบการให้
ความรู้ คู่มอื
นวัตกรรม และ/
หรือผลงานวิชาการ
อันเป็นผลจากการ
ดาเนินโครงการ

70

0

38,000

38,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค

100

0

38,000

38,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

67

644105005 โครงการให้
คาปรึกษาแก่
ประชาชน

โครงการให้
คาปรึกษาแก่
ประชาชน

68

644105006 โครงการอบรม
สัมมนาเพื่อฝึก
ประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพทาง
กฎหมาย
644103004 โครงการไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา
2563 และ 2564

โครงการอบรม
สัมมนาเพื่อฝึก
ประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางกฎหมาย

69

70

กิจกรรมไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา
2563

644103004 โครงการไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 และ 2564 2563

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ

0

0

20,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

50,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

นิสไิ ด้แสดงความ
เคารพและกตัญญู
กตเวทีตอ่ ครูบา
อาจารย์ในคณะ
นิตศิ าสตร์
นิสติ กับอาจารย์มี
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่
กันเพิ่มมากขึ้น

80

0

7,500

7,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

7,500

7,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
71

72

73

74

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644103004 โครงการไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 และ 2564 2564

ตัวชี้วัด

นิสนิ ิสติ ได้แสดง
ความเคารพและ
กตัญญูกตเวทีตอ่
ครูบาอาจารย์ใน
คณะนิติศาสตร์
644103004 โครงการไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
นิสติ กับอาจารย์มี
ประจาปีการศึกษา ประจาปีการศึกษา ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่
2563 และ 2564 2564
กันเพิ่มมากขึ้น
644103005 โครงการทาบุญ
โครงการทาบุญคณะ ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
นิตศิ าสตร์
ที่ 4 การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
644103005 โครงการทาบุญ
กิจกรรมทาบุญคณะ ร้อยละของจานวน
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
หน่วยงานที่มีส่วน
ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
UP Thainess

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

7,500

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

7,500

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

80

15,000

13,950

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
75

76

77

78

79

รหัส

โครงการ

644103005 โครงการทาบุญ
คณะนิติศาสตร์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมทาบุญคณะ บุคลากรได้รับขวัญ
นิตศิ าสตร์
และกาลังใจการ
ทางาน
644103005 โครงการทาบุญ
กิจกรรมทาบุญคณะ มีความสัมพันธ์
คณะนิติศาสตร์
นิตศิ าสตร์
ระหว่างบุคลากร
ภายในคณะ
644101071 โครงการสาน
โครงการสาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
สัมพันธ์ LAW X
สัมพันธ์ LAW X MIS ที่ 1 การเตรียมคน
MIS
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101072 โครงการมหกรรม โครงการมหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
กีฬาภายในเพื่อ
กีฬาภายในเพื่อคณะ ที่ 1 การเตรียมคน
คณะนิติศาสตร์
นิตศิ าสตร์
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101073 โครงการนิติศาสตร์ โครงการนิติศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์
จิตอาสา
จิตอาสา
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

15,000

13,950

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

80

15,000

13,950

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

10,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

20,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

50,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
80

644101074

โครงการเปิดบ้าน
นิติ ( Laws Open
House )

81

644101074

โครงการเปิดบ้าน
นิติ ( Laws Open
House )

82

644101074

โครงการเปิดบ้าน
นิติ ( Laws Open
House )

83

644101075

โครงการต้อนรับ
น้องใหม่ (ต้นกล้า

โครงการเปิดบ้านนิติ ประเด็นยุทธศาสตร์
( Laws Open House ที่ 1 การเตรียมคน
)
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
โครงการเปิดบ้านนิติ น้องๆ ที่เข้าร่วม
( Laws Open House โครงการอยากจะ
)
ศึกษาต่อที่คณะ
นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยพะเย
โครงการเปิดบ้านนิติ น้อง ๆ ได้รับ
( Laws Open House ประสบการณ์การ
)
เรียนในคณะ
นิตศิ าสตร์จากการ
เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมต้อนรับน้อง ร้อยละของจานวน
ใหม่ ( ต้นกล้า Camp นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ

80

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

0

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

80

0

75,000

75,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
Camp) ประจาปี
การศึกษา 2563
และ 2564

84

644101075

85

644101075

86

644101075

โครงการต้อนรับ
น้องใหม่ (ต้นกล้า
Camp) ประจาปี
การศึกษา 2563
และ 2564
โครงการต้อนรับ
น้องใหม่ (ต้นกล้า
Camp) ประจาปี
การศึกษา 2563
และ 2564
โครงการต้อนรับ
น้องใหม่ (ต้นกล้า
Camp) ประจาปี
การศึกษา 2563
และ 2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

) ประจาปีการศึกษา การพัฒนา
2563
สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21
กิจกรรมต้อนรับน้อง รุ่นพี่กับรุ่นน้องมี
ใหม่ ( ต้นกล้า Camp ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่
) ประจาปีการศึกษา กัน
2563

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

75,000

75,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

กิจกรรมต้อนรับน้อง รุ่นน้องมีทักษะใน
ใหม่ ( ต้นกล้า Camp การทางานร่วมกัน
) ประจาปีการศึกษา เป็นกลุ่ม
2563

80

0

75,000

75,000

คณะ
นิตศิ าสตร์

กิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่ ( ต้นกล้า Camp
) ประจาปีการศึกษา
2564

0

0

75,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21
87

644101076

โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

88

644101077

โครงการนิติ 14
สถาบันด้าน
วิชาการ ณ ม.ราช
ภัฏลาปาง

89

644101078

โครงการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและ
มอบความรัก

โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
โครงการนิติ 14
ประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันด้านวิชาการ ที่ 1 การเตรียมคน
ณ ม.ราชภัฏลาปาง และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
โครงการอนุรักษ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและมอบ ที่ 1 การเตรียมคน
ความรัก
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

25,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

20,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

22,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

90

644101079

91

92

93

โครงการ
โครงการทาฝาย
ชะลอน้าฉบับ
ชั่วคราว

กิจกรรม
โครงการทาฝาย
ชะลอน้าฉบับ
ชั่วคราว

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
644101080 โครงการเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ที่ 1 การเตรียมคน
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต ประจาปี และเสริมสร้าง
ประจาปี 2564 (
2564 (Pre-Election) ศักยภาพคนด้าน
Pre-Election)
การเรียนการสอน
644101081 โครงการบายเนียร์ โครงการบายเนียร์ ประเด็นยุทธศาสตร์
สาหรับนิสิตรหัส
สาหรับนิสิตรหัส
ที่ 1 การเตรียมคน
ขึน้ ต้น 61
ขึน้ ต้น 61
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101082 โครงการอบรมผูน้ า โครงการอบรมผูน้ า ประเด็นยุทธศาสตร์
นิสติ
นิสติ
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

5,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

43,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

60,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

137,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
94

644101083 โครงการชมรม
ฟุตบอล

โครงการชมรม
ฟุตบอล

95

644101084

โครงการชมรม
comedy acadmy

โครงการชมรม
comedy acadmy

96

644101085 โครงการสร้างอัต
ลักษณ์นสิ ิต
นิตศิ าสตร์ด้วย
เสียงเพลง

โครงการสร้างอัต
ลักษณ์นสิ ิต
นิตศิ าสตร์ด้วย
เสียงเพลง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

5,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

5,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

15,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะนิติศาสตร์
ที่
97

98

รหัส

โครงการ

644101086 โครงการแสดง
ความยินดีกับ
บัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์
ประจาปี 2564
644104009 ทุนสนับสนุน
งานวิจัยคณะ
นิตศิ าสตร์

กิจกรรม
โครงการแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตคณะ
นิตศิ าสตร์ ประจาปี
2564

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
ที่ 2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และการ
เป็นผู้นาทางด้าน
วิชาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

30,000

0

คณะ
นิตศิ าสตร์

0

0

400,000

110,500

คณะ
นิตศิ าสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
1

2

3

รหัส

โครงการ

644101186 โครงการพิราบ
ขาวเหิรฟ้าสิงหรากู่คาราม ปี
ที่ 4
644101186 โครงการพิราบ
ขาวเหิรฟ้าสิงหรากู่คาราม ปี
ที่ 4
644101187 โครงการแรกพบ
SPSS (เตรียม
ความพร้อมด้าน
วิชาการและทักษะ
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของ
นิสติ ชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2564)

กิจกรรม
กิจกรรมที่1
เสริมสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนานิสติ ด้าน
วิชาการ
กิจกรรมที่ 2
Excellent Work
Integrated Learning

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี
นวัตกรรมของ
นิสติ (ร้อยละ)
ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี
นวัตกรรมของ
นิสติ (ร้อยละ)
โครงการแรกพบ
ร้อยละของ
SPSS (เตรียมความ จานวนนิสิต
พร้อมด้านวิชาการ
ทั้งหมดของ
และทักษะการใช้ชีวติ มหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยของ พะเยาที่
นิสติ ชั้นปีที่ 1 ปี
แสดงออกด้าน
การศึกษา 2564)
บุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม
(ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

1,000

1,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

2,000

2,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
4

5

6

รหัส

โครงการ

644101188 โครงการจาพราก
SPSS (เตรียม
ความพร้อมนิสติ
รหัส 60 สู่โลก
การทางาน)

กิจกรรม
โครงการจาพราก
SPSS (เตรียมความ
พร้อมนิสิต รหัส 60
สู่โลกการทางาน)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
644101188 โครงการจาพราก โครงการจาพราก
จานวน
SPSS (เตรียม
SPSS (เตรียมความ นวัตกรรมใน
ความพร้อมนิสติ
พร้อมนิสิต รหัส 60 กิจกรรมการ
รหัส 60 สู่โลก
สู่โลกการทางาน)
พัฒนาอัต
การทางาน)
ลักษณ์นสิ ิต
(Best Practise)
(นวัตกรรม)
644101189 โครงการฝึก
โครงการฝึก
ร้อยละของ
ประสบการณ์
ประสบการณ์วิชาชีพ จานวนนิสิต
วิชาชีพนักพัฒนา- นักพัฒนา-นัก
ทั้งหมดที่ได้รบั
นักปกครอง-นัก ปกครอง-นักบริหาร การพัฒนา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

30,000

30,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

30,000

30,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

7

8

รหัส

โครงการ

บริหาร : การ
อบรม
คอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้น (SLO)
644101190 โครงการพัฒนา
ความร่วมมือ
เครือข่ายการผลิต
บัณฑิต

644101191

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

: การอบรม
สมรรถนะของ
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น บัณฑิตใน
(SLO)
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
โครงการพัฒนาความ นวัตกรรมการ
ร่วมมือเครือข่ายการ เรียนการสอนที่
ผลิตบัณฑิต
ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
ชุมชน
(โครงการ)
โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุง
ประเด็น
หลักสูตรคณะ
หลักสูตรคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
รัฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์และ
การเตรียมคน
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน ()

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

20,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

1

60,000

60,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

9

644101191

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะ
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

10

11

กิจกรรม
โครงการปรับปรุง
หลักสูตรคณะ
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ ()
644101192 โครงการGet to
โครงการGet to
ร้อยละของ
Know SPSS
Know SPSS (open
ความพึ่งพอใจ
(open house)
house)
ของนิสิตทั้งหมด
ที่มตี ่อการ
บริการและ
สวัสดิการนิสิต
ในระดับดีขึน้ ไป
(ร้อยละ)
644101193 โครงการ
โครงการ Welcoming จานวน
Welcoming SPSS SPSS
นวัตกรรมในการ
ดูแลสุขภาพจิต
ของนิสิต
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

1

60,000

60,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

50,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พะเยา Best
Practice
(นวัตกรรม)
12

13

644101194 โครงการการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2563
644101196 โครงการอาจารย์
พันธุ์ใหม่ใส่ใจการ
ประเมินตนเอง
(AUN QA)

โครงการการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา
2563
โครงการอาจารย์
พันธุ์ใหม่ใส่ใจการ
ประเมินตนเอง (AUN
QA)

นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอน (โครงการ)

1

0

50,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จานวนระบบ
สารสนเทศส
นัยสนุนการ
ปฏิบัติงานและ
การบริหาร
จัดการ เพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
Smart
University และ
Smart

1

0

6,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

14

644101197 โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต บัณฑิต

15

644101198 โครงการอัต
ลักษณ์สงิ ห์

กิจกรรมที่ 2 อัต
ลักษณ์สงิ ห์ชั้นปีที่ 2
“จิตสาธารณะ”

ตัวชี้วัด
Management
(ระบบ)
ร้อยละของผูใ้ ช้
บัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจใน
สมรรถนะของ
บัณฑิตในระดับ
4 คะแนนขึน้ ไป
(จากคะแนนเต็ม
5) (ร้อยละ)
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

20,000

20,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

80

20,000

20,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

16

644101198 โครงการอัต
ลักษณ์สงิ ห์

17

644101198 โครงการอัต
ลักษณ์สงิ ห์

18

644101199 โครงการเปิดโลก
สิงห์

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 อัต
ลักษณ์สงิ ห์ชั้นปีที่ 3
“เพื่อชุมขน”

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 4 อัต
ร้อยละของ
ลักษณ์สงิ ห์ชั้นปีที่ 4 จานวนนิสิต
“พร้อมทางาน”
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 1
ร้อยละของ
ปฐมนิเทศน์นสิ ิตภาค จานวนนิสิต
การศึกษา 2/2563
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

20,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

20,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

80

10,000

10,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พะเยาที่มี
สุขภาพกายดี
19

644101199 โครงการเปิดโลก
สิงห์

20

644101199 โครงการเปิดโลก
สิงห์

21

644101199 โครงการเปิดโลก
สิงห์

กิจกรรมที่ 1
ร้อยละของ
ปฐมนิเทศน์นสิ ิตภาค จานวนนิสิต
การศึกษา 2/2563
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี
กิจกรรมที่ 1
ร้อยละของ
ปฐมนิเทศน์นสิ ิตภาค จานวนนิสิต
การศึกษา 2/2563
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ 2
ร้อยละของ
ปฐมนิเทศน์นสิ ิตภาค จานวนนิสิต
การศึกษา 1/2564
ทั้งหมดของ

80

80

10,000

10,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

80

10,000

10,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

22

644101199 โครงการเปิดโลก
สิงห์

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพผู้นานิสิต
รัฐศาสตร์

23

644101200 โครงการ
โครงการรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์วิชาการ วิชาการ

ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม
(ร้อยละ)
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

50,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
24

644101201 โครงการประชุม โครงการประชุม
วิชาการ
วิชาการบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา ครั้ง ครั้งที่ 7
ที่ 7

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)

80

0

40,000

40,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

25

644101202 โครงการสารวจ
ความคิดเห็นผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่อการ
พัฒนาหลักสูตร
(Tcas 1-5)

26

644101203 โครงการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต
(พัฒนาสังคม)

กิจกรรม
โครงการสารวจความ
คิดเห็นผู้มสี ่วนได้เสีย
ต่อการพัฒนา
หลักสูตร(Tcas 1-5)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
บัณฑิตมีงานทา
และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
(ร้อยละของ
บัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย)
(ร้อยละ)
โครงการพัฒนา
ร้อยละของ
หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิตมีงานทา
บัณฑิต(พัฒนาสังคม) และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
(ร้อยละของ
บัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย)
(ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

20,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
27

28

29

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101204 โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ 1 การ
ศักยภาพนิสิต
นาเสนอผลงาน
สาขาพัฒนาสังคม วิชาการของนิสิต
พัฒนาสังคมระดับ
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
644101205 โครงการ
โครงการ
จานวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รับ ประชาสัมพันธ์รับ
ที่มสี ่วนร่วมกับ
สมัครนิสติ ใหม่
สมัครนิสติ ใหม่สาขา ชุมชนหรือ
สาขาพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
644101206 โครงการจุลสาร กิจกรรมที่ 1 Training ร้อยละของ
นิสติ สิงห์กว๊าน
: จุลสารนิสิตสิงห์
จานวนนิสิต
กว๊าน
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

15,000

15,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

80

10,000

10,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
30

644101206 โครงการจุลสาร
นิสติ สิงห์กว๊าน

กิจกรรมที่ 2
Achieving : จุลสาร
นิสติ สิงห์กว๊าน

31

644101207 โครงการเสวนา
วิจัยด้าน
รัฐศาสตร์

เสวนาวิจัยด้าน
รัฐศาสตร์

32

644101208 โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ศักยภาพบุคลากร

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)

80

0

0

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

20,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ

1

0

120,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และ
และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
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644101209 โครงการ Green
SPSS

โครงการ Green
SPSS
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644101210 โครงการติดตาม โครงการติดตาม
ความก้าวหน้า ITA ความก้าวหน้า ITA

ตัวชี้วัด
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลด้าน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
(Green Office/
UI Green)
(จานวนรางวัลที่
ได้รับ (นับซ้า))

จานวนระบบ
สารสนเทศส
นัยสนุนการ
ปฏิบัติงานและ
การบริหาร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

10,000

10,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

5,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดการ เพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
Smart
University และ
Smart
Management
(ระบบ)
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644101211

โครงการน้องยินดี โครงการน้องยินดีพี่
พี่รับปริญญา
รับปริญญา

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน

260

0

100,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
36

644101212 โครงการอบรมให้ โครงการอบรมให้
ความรูเ้ รื่องระบบ ความรูเ้ รื่องระบบ
budget
budget กิจกรรมที่ 1
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644101212 โครงการอบรมให้ โครงการอบรมให้
ความรูเ้ รื่องระบบ ความรูเ้ รื่องระบบ
budget
budget กิจกรรมที่ 2

การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
Smart
University และ
Smart
Management
(ร้อยละของ
จานวนส่วนงาน/
หน่วยงานที่ใช้
ระบบ)
การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
Smart
University และ
Smart
Management

80

80

2,000

2,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

3,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

38

39

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(ร้อยละของ
จานวนส่วนงาน/
หน่วยงานที่ใช้
ระบบ)
644101213 โครงการติดตาม โครงการติดตามผล จานวนกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานตาม ที่มสี ่วนร่วมกับ
ตามแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ
ชุมชนหรือ
การประจาปี
ประจาปีงบประมาณ กิจกรรมเพื่อการ
งบประมาณ
2564
สื่อสารองค์กร
2564
(กิจกรรม)
644101214 โครงการวิเคราะห์ โครงการวิเคราะห์
จานวนช่อง
และจัดทาแผน
และจัดทาแผน
ทางการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์การ
ที่เพิ่มขึ้นในแต่
พัฒนาคณะ
พัฒนาคณะ
ละปี พัฒนาการ
รัฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์และ
สื่อสารองค์กร
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

5,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

30,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
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644101215 โครงการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ
2565 SPSS
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644101216 โครงการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
คณะ Edpex
644101217 โครงการสัมมนา
ยุทธศาสตร์และ
การบริหาร

42

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หลากหลาย
(จานวนช่อง
ทางการสื่อสาร
ที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละปี)
โครงการจัดทา
จานวนกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ประจาปีงบประมาณ ชุมชนหรือ
2565 SPSS
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
โครงการประเมิน
นวัตกรรมการ
คุณภาพการศึกษา
จัดการเรียนการ
ระดับคณะ Edpex
สอน (โครงการ)
โครงการสัมมนา
ยุทธศาสตร์และการ
บริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต

ร้อยละของ
บัณฑิตมีงานทา
และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

40,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

64,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
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644101218 โครงการพัฒนา
เส้นทางอาชีพของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร รป.บ.

โครงการพัฒนา
เส้นทางอาชีพของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร รป.บ.

ตัวชี้วัด
(ร้อยละของ
บัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย)
(ร้อยละ)
การพัฒนา
ศักยภาพ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
(Smart
Manpower)
(ร้อยละของผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

80

80

2,000

ผลการ
เบิกจ่าย

2,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
44

45

46

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

644101219 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริมการ ร้อยละของ
การพัฒนาฝึกงาน พัฒนาฝึกงาน
จานวนนิสิต
หลักสูตร รบ.
หลักสูตร รบ.
ทั้งหมดทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
644101220 โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
หนังสือทาง
หนังสือทางวิชาการ พะเยาได้รับการ
วิชาการ
จัดอันดับจาก
Scimago
Institutions
Rankings
(Ranked)
644101221 โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริมและ ร้อยละของ
และสร้างการ
สร้างการเรียนรู้สู่
จานวนนิสิต
เรียนรู้สชู่ ุมชน
ชุมชน
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

20,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

50,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

80

30,000

30,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พะเยาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิต
อาสา (ร้อยละ)
47

644101222 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนิสติ

48

644101223 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนิสติ

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้
อย่างเหมาะสม
(ร้อยละ)
กิจกรรมที่1 สาน
นวัตกรรมด้าน
สัมพันธ์พี่น้อง
การพัฒนาอัต
รัฐศาสตร์และ
ลักษณ์นสิ ิต
สังคมศาสตร์ ปี2563 มหาวิทยาลัย
พะเยา 1 ด้าน
สุนทรียภาพ 2.
ด้านบุคลิกภาพ

80

0

12,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

1

25,000

25,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(จิตอาสา) 3.
ด้านสุขภาพ
(นวัตกรรม)

49

644101223 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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644101223 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กิจกรรมที่1 สาน
สัมพันธ์พี่น้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี2563

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
พะเยาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิต
อาสา (ร้อยละ)
กิจกรรมที่1 สาน
ร้อยละของ
สัมพันธ์พี่น้อง
จานวนนิสิต
รัฐศาสตร์และ
ทั้งหมดของ
สังคมศาสตร์ ปี2563 มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี
(ร้อยละ)

80

80

25,000

25,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

80

25,000

25,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
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644101223 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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644101223 โครงการสาน
สัมพันธ์พีน่ ้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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644101223 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 สาน
สัมพันธ์พี่น้อง
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี2564

ตัวชี้วัด

นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาอัต
ลักษณ์นสิ ิต
มหาวิทยาลัย
พะเยา 1 ด้าน
สุนทรียภาพ 2.
ด้านบุคลิกภาพ
(จิตอาสา) 3.
ด้านสุขภาพ
(นวัตกรรม)
กิจกรรมที่ 2 สาน
ร้อยละของ
สัมพันธ์พี่น้อง
จานวนนิสิต
รัฐศาสตร์และ
ทั้งหมดของ
สังคมศาสตร์ ปี2564 มหาวิทยาลัย
พะเยาที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิต
อาสา (ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 2 สาน
ร้อยละของ
สัมพันธ์พี่น้อง
จานวนนิสิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

25,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

25,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

25,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

54

55

รัฐศาสตร์และ
ทั้งหมดของ
สังคมศาสตร์ ปี2564 มหาวิทยาลัย
พะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี
(ร้อยละ)
644101224 โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา
ร้อยละของ
ศักยภาพผู้นานิสิต ศักยภาพผู้นานิสิต
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
644101225 โครงการศึกษา
โครงการศึกษา
จานวนช่อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางการสื่อสาร
ด้านเครือข่ายศิษย์ ด้านเครือข่ายศิษย์
ที่เพิ่มขึ้นในแต่
เก่า
เก่า
ละปี พัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

80

0

18,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

56

644101226 โครงการ SPSS
ALUMNI TALK

โครงการ SPSS
ALUMNI TALK

57

644104018 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้า

กิจกรรมที่ 1

ตัวชี้วัด
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
(จานวนช่อง
ทางการสื่อสาร
ที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละปี)
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

5,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

1

5,000

5,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

โครงการวิจัยทุน
รายได้คณะ
58

644104018 โครงการติดตาม
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัยทุน
รายได้คณะ

59

644104019 โครงการส่งเสริม
การนาเสนอ
ผลงานนิสติ

60

644104020 โครงการสัมมนา
วิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

Supportive
System) (ระบบ)
กิจกรรมที่ 2

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System)
โครงการส่งเสริมการ ร้อยละของ
นาเสนอผลงานนิสติ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
(ร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 ถ้า
มีระบบสนับสนุน
การเมืองดี...
การวิจัย
การเมืองหลังเลือกตั้ง (Research
ท้องถิ่น

1

0

5,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

80

0

60,000

60,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

1

0

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

Supportive
System)
61

644104020 โครงการสัมมนา
วิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

62

644104020 โครงการสัมมนา
วิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

63

644104020 โครงการสัมมนา
วิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กิจกรรมที่ 2 #ถ้า
การเมืองดี...
การเมืองของคน
หน้าตาดี: beauty
previlege หรือ bully
beauty
กิจกรรมที่ 3 #ถ้า
การเมืองดี...นโยบาย
สาธารณะ

กิจกรรมที่ 4 #ถ้า
การเมืองดี...สิทธิ
เสรีภาพ ประชาชน

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System)

1

0

3,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System)
มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System)

1

0

3,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

3,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่
64

65

66

67

รหัส

โครงการ

644104020 โครงการสัมมนา
วิชาการด้าน
รัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 #ถ้า
การเมืองดี..
ข้าราชการ.

ตัวชี้วัด

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System)
644104020 โครงการสัมมนา กิจกรรมที่ 6 #ถ้า
มีระบบสนับสนุน
วิชาการด้าน
การเมืองดี...สัมมนา การวิจัย
รัฐศาสตร์และ
สถาบันบทความ
(Research
สังคมศาสตร์
นานาชาติ
Supportive
System)
644104021 โครงการตีพมิ พ์ โครงการตีพมิ พ์เพือ่
มีระบบสนับสนุน
เพื่อการส่งเสริม การส่งเสริมอาจารย์ การวิจัย
อาจารย์ประจา
ประจาหลักสูตร ตาม (Research
หลักสูตร ตาม
มาตรฐาน กพอ.
Supportive
มาตรฐาน กพอ.
System) (ระบบ)
644105011 โครงการ
โครงการสนับสนุน
การสร้างพื้นที่
สนับสนุนการ
การดาเนินโครงการ เพื่อการเรียนรู้
ดาเนินโครงการ 1 1 คณะ1 signature
Learning space
คณะ 1 signature
(Non-Profit)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

3,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

18,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

30,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

1

10,000

10,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รางวัลสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้
(รางวัล)
68

69

70

644105012 โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาใน
ลักษณะอื่น

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาใน
ลักษณะอื่น

นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
ชุมชน
(โครงการ)
644103013 โครงการเสวนา โครงการเสวนา
Cultural
วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น
Innovation
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม
(นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม)
644103014 โครงการประเพณี โครงการประเพณีแห่ Cultural
แห่ผ้าห่มพระธาตุ ผ้าห่มพระธาตุ
Innovation
จอมทอง
จอมทอง
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม

1

0

50,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

3,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

1

30,000

30,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม)
71

72

644103015 โครงการสระเกล้า โครงการสระเกล้าดา บัณฑิตมีอัต
ดาหัว ป๋าเวณีปี๋
หัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่
ลักษณ์ดา้ น
ใหม่เมือง
เมือง
สุนทรียภาพ
(ร้อยละ)
644103016 โครงการคุรุปูจา โครงการคุรุปูจา ไหว้ Cultural
ไหว้สาปารมี (ไหว้ สาปารมี(ไหว้ครูคณะ Innovation
ครูคณะรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และ
นวัตกรรมทาง
และสังคมศาสตร์) สังคมศาสตร์)
วัฒนธรรม
(นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม)

80

0

7,000

7,000

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

0

10,000

0

คณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644101295 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร

ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

2

644101228 โครงการเตรียม
เตรียมความพร้อม
ความพร้อมนิสติ ใหม่ นิสติ ใหม่

3

644101229 โครงการปรับพืน้
ฐานความรู้ดา้ น
คณิตศาสตร์และ
สถิติ

ปรับพืน้ ฐานความรู้
ด้านคณิตศาสตร์
และสถิติ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อยละ)
ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

100,000

0

80

0

50,000

0

80

0

60,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
30,000
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่
4

5

6

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

644101230 โครงการอบรมทักษะ
การเป็น
ผูป้ ระกอบการ
สาหรับนิสิต
644101231 โครงการอบรมการ
สอบ TOEIC สาหรับ
นิสติ คณะ
บริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์

อบรมทักษะการเป็น จานวนนิสิตที่ได้รับ
ผูป้ ระกอบการ
รางวัลการเป็น
สาหรับนิสิต
ผูป้ ระกอบการ (นิสิต)

1

0

50,000

อบรมการสอบ
TOEIC สาหรับนิสิต
คณะวิทยาการ
จัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

80

0

50,000

644101232 โครงการอบรม
มาตรฐานวิชาชีพ
อาจารย์ด้านการ
สอนของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(UP-PSF)

อบรมมาตรฐาน
วิชาชีพอาจารย์ด้าน
การสอนของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(UP-PSF)

2

0

50,000

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
ร้อยละของอาจารย์ที่
ผ่านระดับ UP-PSF
ระดับ 3 (ร้อยละ)

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่
7

รหัส

โครงการ

644104024 โครงการสนับสนุน
ทุนวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ

8 644104025 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัย นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ

กิจกรรม
สนับสนุนทุนวิจัย
นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
(Publication) ที่ตพี ิมพ์
ในระดับนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)
(ผลงาน)
พัฒนาบุคลากรด้าน มหาวิทยาลัยพะเยา
การวิจัย นวัตกรรม ได้รับการจัดอันดับจาก
และบริการวิชาการ Scimago Institutions
Rankings (Ranked)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20

0

400,000

20,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

10

16

50,000

50,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

9 644104026 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการตีพมิ พ์
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ

กิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริม
การตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
(Publication) ที่ตพี ิมพ์
ในระดับนานาชาติ
จานวนผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)
(ผลงาน)
10 644104027 โครงการพัฒนา
พัฒนาเครือข่ายด้าน มีระบบสนับสนุนการ
เครือข่ายด้านการ
การวิจัย
วิจัย (Research
วิจัย
Supportive System)
(ระบบ)
11 644105013 โครงการจัดตั้งศูนย์ จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ การสร้างพื้นที่เพื่อการ
การเรียนรู้ (Learning (Learning Space)
เรียนรู้ Learning space
Space)
(Non-Profit) (รางวัล
สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

20

0

45,000

0

1

0

45,000

0

1

0

50,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

12 644101233 โครงการ MIS จิต
อาสา

MIS จิตอาสา

13 644101234 โครงการแนะแนว
สัญจร

แนะแนวสัญจร

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา (ร้อยละ)
การพัฒนาภาพลักษณ์
องค์กรของ
มหาวิทยาลัยพะเยาและ
สร้างการรับรู้ของผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ
ของความสาเร็จของ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
(International
Communications and
Public Relations
Center))

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

10,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

80

120,000

105,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

14 644101235 โครงการปฐมนิเทศ
นิสติ ใหม่

15 644101236 โครงการปฐมนิเทศ
ผูป้ กครองนิสิตใหม่

16 644101237 โครงการประกวด
ดาวเดือนคณะ/
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)
ปฐมนิเทศผูป้ กครอง ร้อยละของจานวนนิสติ
นิสติ ใหม่
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)
ประกวดดาวเดือน ร้อยละของจานวนนิสติ
คณะ/มหาวิทยาลัย ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

10,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

5,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

20,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

17 644101238 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนิสิต
นิสติ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)
18 644101239 โครงการพัฒนา
พัฒนาคุณลักษณะ ร้อยละของจานวนนิสติ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งหมดของ
พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)
19 644101240 โครงการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพนิสิต ร้อยละของบัณฑิตมี
ศักยภาพนิสิต MIS MIS
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

15,000

15,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

20 644101241 โครงการพัฒนา
สโมสรนิสิต MIS

พัฒนาสโมสรนิสติ
MIS

21 644101242 โครงการมหกรรม
กีฬา

มหกรรมกีฬา

22 644101243 โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า

สร้างความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า

23 644101244 โครงการแสดงความ แสดงความยินดี
ยินดีบัณฑิต
บัณฑิต

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)
ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มี
สุขภาพกายดี (ร้อยละ)
ศิษยเก่าได้รับการยก
ย่องหรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ (จานวน
รางวัล)
การพัฒนาฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าและเครือข่าย
(ร้อยละของคณะที่มี

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

150,000

0

80

80

25,000

25,000

1

0

30,000

80

0

120,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
30,000
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์
เก่า)
24 644103017 โครงการกาดมืด
กาดหมัว้ MIS

กาดมืดกาดหมั้ว
MIS

UP Thainess
(หน่วยงาน)

1

1

20,000

25 644103018 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

UP Thainess
(หน่วยงาน)

1

1

15,000

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

80

0

25,000

26 644101245 โครงการแข่งขันตอบ แข่งขันตอบปัญหา
ปัญหาทางการบัญชี ทางการบัญชี

20,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
15,000
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

27 644101246 โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเป็น
นักบัญชีและภาษี
อากรปฏิบัติการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เตรียมความพร้อม ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
เพื่อเป็นนักบัญชีและ ทีม่ คี วามพึงพอใจใน
ภาษีอากรปฏิบัติการ สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
28 644101247 โครงการฝึกอบรม
ฝึกอบรมโปรแกรม ร้อยละของบัณฑิตมี
โปรแกรม Microsoft Microsoft office
งานทาและประกอบ
office สาหรับผู้
สาหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ประกอบวิชาชีพบัญชี วิชาชีพบัญชี
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
29 644101248 โครงการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานนิสติ
ร้อยละของบัณฑิตมี
นิสติ สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี งานทาและประกอบ
บัญชี
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

65,000

65,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

45,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

30 644101249 โครงการสร้างนัก
บัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
ร่วมกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

กิจกรรม
สร้างนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่
ร่วมกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
31 644101250 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ร้อยละของจานวนนิสติ
นิสติ สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการบัญชี ทั้งหมดของ
บัญชี
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
แสดงออกด้าน
บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม (ร้อยละ)
32 644101251 โครงการรับขวัญ
รับขวัญบัญชีบัณฑิต ร้อยละของจานวนนิสติ
บัญชีบัณฑิต
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อยละ)
33 644101252 โครงการพัฒนา
พัฒนาศักยพภาพ
ร้อยละของบัณฑิตมี
ศักยพภาพนิสิตฝึก นิสติ ฝึก
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

66

60,000

60,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

17,000

17,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

18,000

0

80

57

120,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
50,000
คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

ประสบการณ์วิชาชีพ ประสบการณ์วิชาชีพ ของบัณฑิตในภาพรวม
และสหกิจศึกษา
และสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
34 644101253 โครงการแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
สัมพันธ์ 4 สถาบัน
4 สถาบันภาคเหนือ
ภาคเหนือ

ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มี
สุขภาพกายดี (ร้อยละ)
บัณฑิตมีอัตลักษณ์ด้าน
สุขภาพ (ร้อยละ)

80

0

25,000

80

80

12,000

ร้อยละของจานวนนิสติ
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มี
สุขภาพจิตดี (ร้อยละ)
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า การพัฒนาฐานข้อมูล
พบศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่าและเครือข่าย
(ร้อยละของคณะที่มี

80

0

10,000

80

0

15,000

35 644101254 โครงการกีฬาสาขา
เศรษฐศาสตร์

กีฬาสาขา
เศรษฐศาสตร์

36 644101255 โครงการ Byenior

Byenior

37 644101256 โครงการสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่าพบ
ศิษย์ปัจจุบัน

0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
12,000
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์
เก่า)
38 644104028 โครงการวิจัยสถาบัน วิจัยสถาบันเกี่ยวกับ มีระบบสนับสนุนการ
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร
วิจยั (Research
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Supportive System)
(ระบบ)
39 644105014 โครงการบริการ
บริการวิชาการสาขา การสร้างพื้นที่เพื่อการ
วิชาการสาขา
เศรษฐศาสตร์
เรียนรู้ Learning space
เศรษฐศาสตร์
(Non-Profit) (รางวัล
สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้)
40 644103019 โครงการจิตอาสา
จิตอาสานิสติ
ร้อยละของจานวนนิสติ
นิสติ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่
เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา (ร้อยละ)

1

0

15,000

1

0

25,000

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

41 644101257 โครงการ My Guest
Best Practice

กิจกรรม
My Guest Best
Practice

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
42 644101258 โครงการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานนิสติ
ร้อยละของบัณฑิตมี
นิสติ สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการ งานทาและประกอบ
จัดการการสื่อสาร การสื่อสาร
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
43 644101259 โครงการ NMC
NMC Explorer
ร้อยละของบัณฑิตมี
Explorer
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

20,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

40,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

44 644101260 โครงการ NMC
Home Coming

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

NMC Home Coming ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
45 644101261 โครงการเสริม
เสริมศักยภาพและ ร้อยละของอาจารย์ที่
ศักยภาพและพัฒนา พัฒนาอาจารย์
ผ่านระดับ UP-PSF
อาจารย์สาขาวิชา
สาขาวิชาการสื่อสาร ระดับ 3 (ร้อยละ)
การสื่อสารสื่อใหม่ สื่อใหม่
46 644101262 โครงการพัฒนาและ พัฒนาและการ
ร้อยละของบัณฑิตมี
การแลกเปลี่ยนกับผู้ แลกเปลี่ยนกับผูม้ ี
งานทาและประกอบ
มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสีย
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
หลักสูตร
หลักสูตร
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
47 644101263 โครงการพัฒนานิสติ พัฒนานิสติ และ
ร้อยละของบัณฑิตมี
และการศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

12,000

0

2

0

45,000

0

80

0

45,000

80

0

50,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

0

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และนิเทศ
ศาสตร์

สาขาวิชาการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสาร ของบัณฑิตในภาพรวม
สื่อใหม่
สื่อใหม่
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
48 644101265 โครงการพัฒนางาน
ด้านการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา

พัฒนางานด้านการ
ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
49 644101266 โครงการ NMC
NMC Dummy
ร้อยละของบัณฑิตมี
Dummy Company Company
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
50 644101267 โครงการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานสาขาวิชา ร้อยละของบัณฑิตมี
สาขาวิชาการเงินและ การเงินและการ
งานทาและประกอบ
การธนาคาร
ธนาคาร
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม

80

0

15,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

10,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

50,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
51 644101268 โครงการพัฒนานิสติ พัฒนานิสติ สาขาวิชา ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและ การเงินและการ
ทีม่ คี วามพึงพอใจใน
การธนาคาร
ธนาคาร
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
52 644105015 โครงการบริการ
บริการวิชาการสาขา การสร้างพื้นที่เพื่อการ
วิชาการสาขาการเงิน การเงินและการ
เรียนรู้ Learning space
และการธนาคาร
ธนาคาร
(Non-Profit) (รางวัล
สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้)
53 644101269 โครงการพัฒนา
พัฒนาทักษะทาง
ร้อยละของบัณฑิตมี
ทักษะทางวิชาการ
วิชาการสาขาวิชา
งานทาและประกอบ
สาขาวิชาการตลาด การตลาด
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม

80

0

34,000

16,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

1

0

5,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
54 644101270 โครงการพัฒนา
วิชาชีพด้าน
การตลาด

55 644101271 โครงการนาเสนอ
ผลงานและสาน
สัมพันธ์นสิ ิต
สาขาวิชาการตลาด

56 644101272 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศีลธรรมและ
จริยธรรม สาขาวิชา
การตลาด

พัฒนาวิชาชีพด้าน
การตลาด

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
นาเสนอผลงานและ ร้อยละของบัณฑิตมี
สานสัมพันธ์นสิ ิต
งานทาและประกอบ
สาขาวิชาการตลาด ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
ส่งเสริม พัฒนา
ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ศีลธรรมและ
ที่มคี วามพึงพอใจใน
จริยธรรม สาขาวิชา สมรรถนะของบัณฑิต
การตลาด
ในระดับ 4 คะแนนขึน้

80

0

60,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

50,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

14,934

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
57 644101273 โครงการพัฒนา
พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาตรีสาขาวิชา
สาขาวิชาการ
การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
58 644101274 โครงการเสริมทักษะ เสริมทักษะวิชาชีพ ร้อยละของบัณฑิตมี
วิชาชีพด้านโรงแรม ด้านโรงแรมและการ งานทาและประกอบ
และการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
59 644101275 โครงการวัน
วันมัคคุเทศก์ไทย
ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
มัคคุเทศก์ไทย และ และไหว้ครูประจา
ที่มคี วามพึงพอใจใน
ไหว้ครูประจา
สาขาวิชาการ
สมรรถนะของบัณฑิต
ท่องเที่ยว
ในระดับ 4 คะแนนขึน้

80

0

80,000

2,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

10,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

60 644101276 โครงการทัศนศึกษา
นิสติ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 63
เส้นทางภาคเหนือ

ทัศนศึกษานิสติ
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 63
เส้นทางภาคเหนือ

61 644101277 โครงการทัศนศึกษา
นิสติ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 62
เส้นทางภาคกลาง

ทัศนศึกษานิสติ
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 62
เส้นทางภาคกลาง

62 644101278 โครงการทัศนศึกษา
นิสติ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 61

ทัศนศึกษานิสติ
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 61

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม

80

56

50,000

50,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

56

20,000

20,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

20,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เส้นทางภาค
เส้นทางภาค
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ละ)
63 644101279 โครงการทัศนศึกษา
นิสติ สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 61
เส้นทางภาคตะวันตก

ทัศนศึกษานิสติ
สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว รหัส 61
เส้นทางภาค
ตะวันตก

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
64 644101280 โครงการเสริมทักษะ เสริมทักษะความเป็น ร้อยละของบัณฑิตมี
ความเป็นผู้นาเที่ยว ผูน้ าเที่ยวและ
งานทาและประกอบ
และมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์ เส้นทาง ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
เส้นทางต่างประเทศ ต่างประเทศ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
65 644101281 โครงการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพสู่
ร้อยละของบัณฑิตมี
ศักยภาพสู่ความเป็น ความเป็นเลิศนิสติ
งานทาและประกอบ
เลิศนิสิตสาขาการ
สาขาการจัดการ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
จัดการธุรกิจ
ธุรกิจ
ของบัณฑิตในภาพรวม

80

0

0

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

40,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

74,000

6,160

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
66 644101282 โครงการสร้าง
ผูป้ ระกอบการใหม่
แบบมืออาชีพรับเท
รนด์ New Normal

สร้างผูป้ ระกอบการ ร้อยละของบัณฑิตมี
ใหม่แบบมืออาชีพรับ งานทาและประกอบ
เทรนด์ New Normal ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
67 644101283 โครงการการเสริม การเสริมสร้างสรรถ ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
สร้างสรรถนะ
นะอาจารย์ระดับ
ที่มคี วามพึงพอใจใน
อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
สมรรถนะของบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตร MBA และ ในระดับ 4 คะแนนขึน้
หลักสูตร MBA และ การสร้างเครือข่าย ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
การสร้างเครือข่าย กับสถาบันการศึกษา (ร้อยละ)
กับสถาบันการศึกษา ชั้นนาในต่างประเทศ
ชั้นนาในต่างประเทศ
68 644101284 โครงการสาน
สานสัมพันธ์ MBA
การพัฒนาฐานข้อมูล
สัมพันธ์ MBA
ศิษย์เก่าและเครือข่าย

80

0

50,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

160,150

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

80

0

15,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(ร้อยละของคณะที่มี
ระบบฐานข้อมูลศิษย์
เก่า)
69 644101285 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
จานวนกิจกรรมที่มสี ่วน
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร MBA
ร่วมกับชุมชนหรือ
หลักสูตร MBA
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
70 644101286 โครงการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรสาย การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะ
มหาวิทยาลัยสู่ Smart
สนับสนุนคณะ
วิทยาการจัดการ
University และ Smart
บริหารธุรกิจและ
และสารสนเทศ
Management (ร้อยละ
นิเทศศาสตร์
ศาสตร์
ของจานวนส่วนงาน/
หน่วยงานที่ใช้ระบบ)
71 644101287 เงินทุนเพื่อการศึกษา เงินทุนเพื่อการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านนิสติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

15,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และนิเทศ
ศาสตร์

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

1

0

80

0

150,000 109,985

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

0

0

100,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

0

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

72 644101288 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ
และสารสนเทศ
ศาสตร์
73 644101289 โครงการทบทวนและ ทบทวนและปรับปรุง
ปรับปรุงแผน
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์คณะ
คณะวิทยาการ
บริหารธุรกิจและ
จัดการและ
นิเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์
74 644101290 โครงการตรวจ
ตรวจประเมิน
ประเมินคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาระดับคณะ ระดับคณะ
75 644101291 โครงการ MIS Unity

MIS Unity

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)

85

0

1,000,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)

85

0

80,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)
ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)

85

0

50,000

0

85

0

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

76 644101291 โครงการ MIS Unity

77 644101291 โครงการ MIS Unity

78 644101291 โครงการ MIS Unity

79 644101291 โครงการ MIS Unity

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมทาบุญคณะ ผลการประเมินความ
ประจาปี 2564
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผลการประเมินความ
บุคลากรคณะ
โปร่งใส (ITA) จาก
ประจาปี 2564
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)
กิจกรรมวัน
ผลการประเมินความ
เกียรติยศ ประจาปี โปร่งใส (ITA) จาก
2564
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)
กิจกรรมการ
ผลการประเมินความ
สนับสนุนโครงการ โปร่งใส (ITA) จาก
เนื่องในวันขึน้ ปีใหม่ ปปช. (ระดับคะแนน
ของมหาวิทยาลัย
ความโปร่งใส)
พะเยา ประจาปี
2564

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
85

0

52,000

85

0

18,000

85

0

55,000

85

0

15,000

ผลการ
เบิกจ่าย
0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
15,623
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
0
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์
15,000
คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

80 644101291 โครงการ MIS Unity

กิจกรรม

กิจกรรมสนับสนุน
โครงการเนื่องในวัน
ประเพณีสงกรานต์
ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปี
2564
81 644101292 โครงการประเมิน
ประเมินระบบการ
ระบบการบริหารงาน บริหารงานคณะ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
และนิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์
82 644101293 โครงการการจัดการ การจัดการความรู้
ความรูค้ ณะ
คณะวิทยาการ
บริหารธุรกิจและ
จัดการและ
นิเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)

85

0

10,000

10,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)

85

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ Smart
University และ Smart
Management (ร้อยละ
ของจานวนส่วนงาน/
หน่วยงานที่ใช้ระบบ)

80

0

30,000

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

83 644101294 โครงการกากับและ
ควบคุมคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity &
Transparewncy
Assessment : ITA)
คณะบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์

กิจกรรม
กากับและควบคุม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity &
Transparewncy
Assessment : ITA)
คณะวิทยาการ
จัดการและ
สารสนเทศศาสตร์

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินความ
โปร่งใส (ITA) จาก
ปปช. (ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
85

0

30,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

คณะ
บริหารธุรกิจ
และนิเทศ
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่
1

2

3

4

รหัส

โครงการ

644101403 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
644101403 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
644101403 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
644101403 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน
กิจกรรมที่ 1
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน
กิจกรรมที่ 2
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน
กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่
1
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน
กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่
2

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

0

0

64,000

52,166

คณะศิลป
ศาสตร์

0

0

50,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

0

0

80,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

0

0

6,000

6,000

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่
5

6

7

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101404 โครงการการ
กิจกรรมที่ 1
จัดทาแผนบริหาร ประชุม
ความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารและควบคุม
ภายใน คณะศิลป
ศาสตร์ ครั้งที่
1/2564
644101404 โครงการการ
กิจกรรมที่ 2
จัดทาแผนบริหาร ประชุม
ความเสี่ยง
คณะกรรมการ
บริหารและควบคุม
ภายใน คณะศิลป
ศาสตร์ ครั้งที่
2/2564
644101407 โครงการประชุม กิจกรรมที่ 1
บุคลากร และ
ประชุมบุคลากร
การ
คณะศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1/2564
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

0

0

1,500

1,500

คณะศิลป
ศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

0

0

1,500

0

คณะศิลป
ศาสตร์

จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชน
หรือกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารองค์กร

1

0

30,000

29,800

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่
8

9

10

11

รหัส

โครงการ

644101407 โครงการประชุม
บุคลากร และ
การ
ประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร
644101407 โครงการประชุม
บุคลากร และ
การ
ประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร
644101408 โครงการปรับปรุง
ภูมทิ ัศน์และ
สานักงานสีเขียว

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2
ประชุมบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 2/2564

จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชน
หรือกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารองค์กร

1

0

40,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

กิจกรรมที่ 3
ประชุมบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 3/2564

จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชน
หรือกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารองค์กร

1

0

30,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เข้า
ร่วมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Green
Office/ UI Green)

1

0

45,000

45,000

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เข้า
ร่วมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Green
Office/ UI Green)

1

0

30,000

13,940

คณะศิลป
ศาสตร์

กิจกรรมที่ 2
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าห้อง
สานักงานคณะ
ศิลปศาสตร์
644101408 โครงการปรับปรุง กิจกรรมที่ 3
ภูมทิ ัศน์และ
ปรับปรุงห้องศูนย์
สานักงานสีเขียว ภาษา

คณะศิลปศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

12

644101411

โครงการพัฒนา
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

0

30,000

11,962

คณะศิลป
ศาสตร์

13

644101411

โครงการพัฒนา
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

0

84,000

13,700

คณะศิลป
ศาสตร์

644101411

โครงการพัฒนา
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

14

กิจกรรมที่ 1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัย
หลักสูตร ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ)
และหลักสูตร
ศศ.ด.
(ภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 2
อบรมเชิงปฎิบัติ
การเกี่ยวกับการ
วิจัย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาความรูท้ าง
วิชาการแก่นสิ ิต
บัณฑิตศึกษา ครั้ง
ที่ 1

0

0

25,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

15

644101411

โครงการพัฒนา
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

0

25,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

644101411

โครงการพัฒนา
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

16

0

0

22,500

22,500

คณะศิลป
ศาสตร์

17

644101411

โครงการพัฒนา
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมที่ 4 การ
พัฒนาความรูท้ าง
วิชาการแก่นสิ ิต
บัณฑิตศึกษา ครั้ง
ที่ 2
กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตร ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) และ
หลักสูตร ศศ.ด.
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 6 การ
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

0

0

22,500

0

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่

18

19

20

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

หลักสูตร ศศ.ม.
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) และ
หลักสูตร ศศ.ด.
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) ครั้งที่ 2
644101411 โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ 7
นิสติ ระดับ
วิทยานิพนธ์
บัณฑิตศึกษา
พัฒนา: การเสนอ
หัวข้อ รายงาน
ความก้าวหน้า
และวิพากษ์
644101414 โครงการ
โครงการสนับสนุน
สนับสนุนการฝึก การฝึก
ประสบการณ์
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูออนไลน์
ออนไลน์
644103027 โครงการไหว้ครู โครงการไหว้ครู
คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

0

64,000

55,736

คณะศิลป
ศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้านการ
เรียนการสอน ()
ร้อยละของนิสติ ที่เข้า
ร่วมโครงการ

0

0

150,000

150,000

คณะศิลป
ศาสตร์

80

0

20,000

20,000

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

21

644101418

โครงการพัฒนา
อาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

22

23

24

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การ
เขียนผลงานทาง
วิชาการประเภท
ตาราและหนังสือ
ในการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
644101418 โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ 2
อาจารย์เข้าสู่
ประเมินผลงานทาง
ตาแหน่งทาง
วิชาการโดย
วิชาการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
644103028 โครงการสุขสะหรี โครงการสุขสะหรี
ปี๋ใหม่เมือง และ ปี๋ใหม่เมือง และ
ทาบุญคณะศิลป ทาบุญคณะศิลป
ศาสตร์
ศาสตร์
644101419 โครงการ
การพัฒนาอาจารย์
ปฐมนิเทศ
ตามกรอบ
อาจารย์ใหม่และ มาตรฐาน UP-PSF

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้านการ
เรียนการสอน

0

0

18,000

18,000

คณะศิลป
ศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้านการ
เรียนการสอน
จานวนร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

0

0

82,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

80

0

30,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

80

0

10,000

9,720

คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านระดับ UP-PSF
ระดับ 3 (ร้อยละ)

คณะศิลปศาสตร์
ที่

รหัส

25

644101419

26

644101419

27

644101419

โครงการ
อบรมกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
UP-PSF ระดับ 1
โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่และ
อบรมกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
UP-PSF ระดับ 1
โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่และ
อบรมกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
UP-PSF ระดับ 1
โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่และ
อบรมกรอบ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

การพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน

ร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านระดับ UP-PSF
ระดับ 3

80

0

35,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

การพัฒนา
ร้อยละของอาจารย์
ศักยภาพด้านการ ทีผ่ ่านระดับ UP-PSF
วัดและประเมินผล ระดับ 3

80

0

35,000

28,790

คณะศิลป
ศาสตร์

การพัฒนาการ
สอนและการวิจัย

80

0

10,000

9,980

คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านระดับ UP-PSF
ระดับ 3

เป้าหมาย ผลลัพธ์

ผลการ
เบิกจ่าย

กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มาตรฐานวิชาชีพ
UP-PSF ระดับ 1
28

29
30

644101419

โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่และ
อบรมกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
UP-PSF ระดับ 1
644103029 โครงการทาบุญ
คณะศิลปศาสตร์
644105026 โครงการ 1 คณะ
1 ชุมชน
นวัตกรรม

การพัฒนาการ
ร้อยละของอาจารย์
วัดผลและการวิจัย ทีผ่ ่านระดับ UP-PSF
ระดับ 3

80

0

10,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

โครงการทาบุญ
คณะศิลปศาสตร์
โครงการ 1 คณะ 1
ชุมชนนวัตกรรม

80

0

30,000

30,000

1

1

50,000

34,440

คณะศิลป
ศาสตร์
คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม (นับ
ซ้า) (จานวนชุมชน
นวัตกรรม)

คณะศิลปศาสตร์
ที่
31

32

33

รหัส

โครงการ

644101578 โครงการพัฒนา
ภาษานิสิตศิลป
ศาสตร์

กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ภาษานิสิตศิลป
ศาสตร์ กิจกรรมที่
2
644101579 โครงการ
โครงการฝึกอบรม
ฝึกอบรมทาง
ทางภาษา (ภาษา
ภาษา (ภาษา
กัมพูชา / TOEIC /
กัมพูชา / TOEIC / DynEd)
DynEd)
644101438 โครงการ
โครงการปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศและ
และปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต นิสติ ฝึกงาน
ฝึกงานสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนหลักสูตรแบบ
Re-skill/Up skill

1

0

38,400

36,000

คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของนิสติ ที่มี
เข้าร่วมโครงการ

960

0

120,000

20,000

คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตในศตวรรษที่
21

0

0

12,800

0

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่
34

35

36

37

รหัส

โครงการ

644101580 โครงการจัดสอบ
วัดความรู้
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี
644101449 โครงการพัฒนา
อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาจีน
644101450 โครงการการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาเอก
สาขาวิชา
ภาษาจีน
644101450 โครงการการ
อบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาเอก
สาขาวิชา
ภาษาจีน

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการจัดสอบ
วัดความรู้
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
โครงการพัฒนา
อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาจีน
โครงการการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาเอกสาขาวิชา
ภาษาจีน กิจกรรม
ที่ 1
โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะ
วิชาเอกสาขาวิชา
ภาษาจีน กิจกรรม
ที่ 2

ร้อยละของนิสติ ที่มี
ผลการสอบผ่านใน
ระดับ B2 (ร้อยละ)

50

0

191,000

64,072

คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของอาจารย์
สาขาวิชาภาษาจีนที่
ได้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของจานวน
นิสติ มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ

90

0

20,000

20,000

คณะศิลป
ศาสตร์

80

90

6,000

3,600

คณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละของจานวน
นิสติ มีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ

80

90

64,000

3,600

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่

รหัส

38

644101451

39

40

41

โครงการ
โครงการจีน
วิชาการ

กิจกรรม
โครงการจีน
วิชาการ

ตัวชี้วัด

นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาอัตลักษณ์
นิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยา 1 ด้าน
สุนทรียภาพ 2. ด้าน
บุคลิกภาพ (จิต
อาสา) 3. ด้าน
สุขภาพ (นวัตกรรม)
644101452 โครงการปัจฉิม โครงการปัจฉิม
ร้อยละของนิสติ ที่
นิเทศนิสติ ชั้นปีที่ นิเทศนิสติ ชั้นปีที่ 4 ผ่านประเมินการ
4
ฝึกงาน
644101455 โครงการอบรม โครงการอบรมเพื่อ ร้อยละของจานวน
เพื่อพัฒนาทักษะ พัฒนาทักษะ
นิสติ ที่เข้าร่วม
วิชาเอก
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โครงการได้รับการ
ภาษาญี่ปุ่น
สาหรับนิสิต 4 ชั้น พัฒนาทักษะวิชาเอก
สาหรับนิสิต 4
ปี
ภาษาญี่ปุ่น
ชั้นปี
644101457 โครงการแนะแนว โครงการแนะแนว ร้อยละของนิสติ ที่เข้า
อาชีพ
อาชีพ
ร่วมโครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

49,700

49,700

คณะศิลป
ศาสตร์

100

0

20,000

20,000

คณะศิลป
ศาสตร์

50

0

30,000 28,499.40

คณะศิลป
ศาสตร์

80

0

30,000

คณะศิลป
ศาสตร์

30,000

คณะศิลปศาสตร์
ที่
42

43

44

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101592 อุดหนุนโครงการ อุดหนุนโครงการ
ผลิดพยาบาลเพิ่ม ผลิดพยาบาลเพิ่ม

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
644101592 อุดหนุนโครงการ อุดหนุนโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลิดพยาบาลเพิ่ม ผลิดพยาบาลเพิ่ม ที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้านการ
เรียนการสอน
644101595 โครงการจัดติว โครงการจัดติวและ ร้อยละของนิสติ ที่มี
และทดสอบวัด ทดสอบวัดความรู้ ผลการสอบ
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษผ่านใน
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิต
ระดับ B2
สาหรับนิสิต
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
วิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขต
เชียงราย

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

28,786

0

คณะศิลป
ศาสตร์

0

0

28,786

0

คณะศิลป
ศาสตร์

0

0

4,500

4,500

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

45

644101601

โครงการพัฒนา
ผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

โครงการพัฒนาผล
การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

46

644101608 โครงการจัดติว
และทดสอบวัด
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิต
ปริญาตรี
โครงการพิเศษ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของนิสติ
ระดับปริญญาตรี ที่
ได้รับการพัฒนาผล
การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
โครงการจัดติวและ ประเด็นยุทธศาสตร์
ทดสอบวัดความรู้ ที่ 1 การเตรียมคน
ภาษาอังกฤษ
และเสริมสร้าง
สาหรับนิสิต
ศักยภาพคนด้านการ
ปริญาตรี โครงการ เรียนการสอน
พิเศษ

เป้าหมาย ผลลัพธ์

งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

90

0

100,000

0

คณะศิลป
ศาสตร์

0

0

18,000

12,000

คณะศิลป
ศาสตร์

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่
1

2

3

4

รหัส

โครงการ

644101527 โครงการ UP NORTH

กิจกรรม
โครงการ UP
NORTH

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า
644101527 โครงการ UP NORTH
โครงการ UP
ร้อยละของความพึง
NORTH
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทั้งหมดที่มี
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ
644101528 โครงการปฐมนิเทศนิสิต โครงการปฐมนิเทศ ร้อยละของจานวน
ใหม่
นิสติ ใหม่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า
644101528 โครงการปฐมนิเทศนิสิต โครงการปฐมนิเทศ ร้อยละของความพึง
ใหม่
นิสติ ใหม่
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทั้งหมดที่มี
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

200,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

200,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

6,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

6,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า
โครงการบัณฑิต
ร้อยละของความพึง
สัมพันธ์
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทั้งหมดที่มี
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ
โครงการ
คณาจารย์
เทิดพระเกียรติ
เจ้าหน้าที่และนิสติ
สมเด็จพระ
เข้าร่วมกิจกรรม
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา จานวน 30 คน
ลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร
โครงการ
แบบประเมินความ
เทิดพระเกียรติ
พึงพอใจ ร้อยละ
สมเด็จพระ
80% ของผู้เข้าร่วม
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

644101529 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ โครงการบัณฑิต
สัมพันธ์

80

0

25,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

6

644101529 โครงการบัณฑิตสัมพันธ์

80

0

25,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

7

644103048 โครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

80

0

1,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

8

644103048 โครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

80

0

1,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่

รหัส

โครงการ
นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

9

644103049 โครงการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลงกรณบดินทร
เทพวรางกูร

โครงการ
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระ
บรมราชินี
10 644103049 โครงการเทิดพระเกียรติ โครงการ
สมเด็จพระนางเจ้า
เทิดพระเกียรติ
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
สมเด็จพระนางเจ้า
ลักษณ พระบรมราชินี สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระ
บรมราชินี
11 644101531 โครงการปัจฉิมนิเทศ
โครงการปัจฉิม
นิเทศ

คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนิสติ
เข้าร่วมกิจกรรม ค่า
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
จานวน 30 คน

80

0

1,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

แบบประเมินความ
พึงพอใจในโครงการ
เพือ่ ความเป็น
Thainess ร้อยละ
80%ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า

80

0

1,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

8,500

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่
12

รหัส

โครงการ

644101531 โครงการปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรม
โครงการปัจฉิม
นิเทศ

13 644101532 โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา
2563
14 644101532 โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา
2563

โครงการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปี
การศึกษา 2563
โครงการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปี
การศึกษา 2563

15 644101533 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ระบบ
ITHESIS

โครงการให้
คาปรึกษาและ
บริการ ITHESIS

16 644101533 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ระบบ
ITHESIS

โครงการให้
คาปรึกษาและ
บริการ ITHESIS

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละของหลักสูตร
ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ร้อยละของผลการ
ประเมินการศึกษา
ด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเป็นเลิศ
EdPEX
ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า
ร้อยละของความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทั้งหมดที่มี

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

8,500

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

100

0

33,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

100

0

33,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

6,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

6,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ต่อการเข้าร่วม
โครงการ
17

644101534 โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการ
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่
ได้รับการเผยแพร่
ข้อมูลจานวน 100
ครั้ง/ต่อปี
18 644101534 โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการ
แบบประเมินความ
ประชาสัมพันธ์
พึงพอใจในการรับรู้
ข่าวสารในโครงการ
ค่าเฉลี่ย x=4.00
19 644101534 โครงการประชาสัมพันธ์ open house ครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส
20 644101534 โครงการประชาสัมพันธ์ open house ครั้งที่ ประเด็นยุทธศาสตร์
2
ที่ 6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

80

0

30,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

30,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

0

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

80

0

0

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่

รหัส

โครงการ

21 644105054 โครงการการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการการบริการ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิชาการเพื่อพัฒนา ที่ 3 การบริการ
ชุมชน
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
22 644105052 โครงการร้านค้า UP
โครงการร้านค้า UP การบริการวิชาการ
CAFE วิทยาลัยการ
CAFE วิทยาลัยการ เพื่อสร้างรายได้
จัดการ ประจาปี
จัดการ ประจาปี
ให้กับมหาวิทยาลัย
งบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ พ.ศ. (Academic Service)
2564
รายได้จากการ
บริการวิชาการ ไม่
น้อยกว่า (ล้านบาท/
ปี)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

15,000

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

100

0

38,500

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

คณะวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
ที่

รหัส

โครงการ

23 644105053 โครงการขายของที่
ระลึกวิทยาลัยการ
จัดการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการขายของที่
ระลึกวิทยาลัยการ
จัดการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย
(Academic Service)
รายได้จากการ
บริการวิชาการ ไม่
น้อยกว่า (ล้านบาท/
ปี)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
80

0

35,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 วิทยาลัยการ
จัดการ

วิทยาลัยการศึกษา
ที่
1

2

3

รหัส

โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

644101541 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน วิทยาลัย
การศึกษา
644101541 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน วิทยาลัย
การศึกษา

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการศึกษา
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

200

0

100,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

100

0

100,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

644101542 โครงการอบรม
แนวทาง
ความก้าวหน้า
ตาแหน่งงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

โครงการอบรม
แนวทาง
ความก้าวหน้า
ตาแหน่งงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

จานวนระบบ
สารสนเทศสนัยสนุน
การปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ Smart
University และ Smart
Management (ระบบ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

100

0

8,500

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่
4

5

6

รหัส

โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

644101543 โครงการสื่อสาร
ภายในองค์กรเพื่อ
ความสาเร็จและการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข
644101544 โครงการสร้างขวัญ
และเสริมแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน

โครงการสื่อสาร
ภายในองค์กรเพื่อ
ความสาเร็จและ
การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข
โครงการสร้างขวัญ
และเสริมแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

100

0

14,485

0

วิทยาลัย
การศึกษา

100

0

10,500

0

วิทยาลัย
การศึกษา

644101545 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัย
การศึกษา

โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัย
การศึกษา

บุคลากรวิทยาลัย
การศึกษาได้รับขวัญ
และกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการทางานของ
บุคลากรวิทยาลัย
การศึกษา

100

0

50,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่
7

8

9

รหัส

โครงการ

644101546 โครงการจัดทาแผน
และปรับแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัย
การศึกษา

กิจกรรม

โครงการจัดทาแผน
และปรับ
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัย
การศึกษา
644101547 โครงการสร้างความ กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในการ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ คุณธรรมและความ
โปร่งใส
โปร่งใส
644101547 โครงการสร้างความ กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในการ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ คุณธรรมและความ
โปร่งใส
โปร่งใส

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

100

0

15,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
6 การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

100

100

7,000

7,000

วิทยาลัย
การศึกษา

บุคลากรได้รับความรู้
เรื่องการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

100

100

7,000

7,000

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

10 644101547 โครงการสร้างความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
11 644101547 โครงการสร้างความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

กิจกรรม

กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
กิจกรรมอบรมการ
ทาแผนจัดซื้อจัด
จ้างในโครงการและ
การเบิกจ่าย
โครงการจาก
งบประมาณ
ภายนอก
12 644101547 โครงการสร้างความ กิจกรรมอบรมการ
ตระหนักในการ
ทาแผนจัดซื้อจัด
ปฏิบัติงานอย่างมี
จ้างในโครงการและ
คุณธรรมและความ การเบิกจ่าย
โปร่งใส
โครงการจาก
งบประมาณ
ภายนอก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลดความเสี่ยงทางด้าน
การทุจริต

100

100

7,000

7,000

วิทยาลัย
การศึกษา

บุคลากรได้รับความรู้
ในด้านการทาแผน
จัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการๆ

100

100

5,500

5,500

วิทยาลัย
การศึกษา

บุคลากรได้รับความรู้
ในด้านการเบิกจ่าย
โครงการจาก
งบประมาณภายนอก

100

100

5,500

5,500

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

13 644101547 โครงการสร้างความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
14 644101548 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษา
ของบุคลากร
วิทยาลัยการศึกษา
15 644101549 โครงการจัดทาคู่มอื
ปฏิบัติงานและ
มาตรฐานขั้นตอน
การให้บริการของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัย
การศึกษา
16 644101550 โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตาม

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมอบรมการ บุคลากรมีความรู้ใน
ใช้ระบบ e-budget การใช้ ระบบ ebudget

100

100

5,500

5,500

วิทยาลัย
การศึกษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษา
ของบุคลากร
วิทยาลัยการศึกษา
โครงการจัดทาคู่มอื
ปฏิบัติงานและ
มาตรฐานขั้นตอน
การใหบริการของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน วิทยาลัย
การศึกษา
โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาของบุคลากร
วิทยาลัยการศึกษา

100

0

40,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

พัฒนาระบบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

100

0

8,500

0

วิทยาลัย
การศึกษา

พัฒนาเครือข่ายศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัย
พะเยา

100

0

90,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ
มาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21

17 644104064 โครงการสนับสนุน
ทุนการวิจัยวิทยาลัย
การศึกษา
18 644101551 โครงการพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
19 644101552 โครงการสร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและ
หรือต่างประเทศ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตามมาตรฐานใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการสนับสนุน
ทุนการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา
โครงการพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
โครงการสร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและ
หรือต่างประเทศ

มีผลงานการวิจัยมาก
ขึน้

100

0

280,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

พัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

100

0

60,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
5 การเสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็นสากล
หรือนานาชาติ

100

0

100,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

20 644101552 โครงการสร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและ
หรือต่างประเทศ

21 644105041 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา
(ฝึกสอน)

กิจกรรม
โครงการสร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการทั้งในและ
หรือต่างประเทศ

กิจกรรมครั้งที่ 1
ประชุมสัมมนา
อาจารย์นเิ ทศก์
ครั้งที่ 2 ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
22 644105041 โครงการฝึก
กิจกรรมครั้งที่ 2
ประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนาระหว่างฝึก
ครูในสถานศึกษา
ประสบการณ์
(ฝึกสอน)
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2563

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานเข้าร่วมจัด
กิจกรรม และ
ประสานงานหรือเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา จัด
นิทรรศการ ในระดับ
นานาชาติ (จานวน
หน่วยงานที่เข้าร่วม)
ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

100

0

100,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

76,000

66,673

วิทยาลัย
การศึกษา

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

80

80

35,000

8,951

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

23 644105041 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา
(ฝึกสอน)

กิจกรรม

กิจกรรมครั้งที่ 7
ประชุมชีแ้ จง
โรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์
สาหรับนิสิตรหัส
60-63
24 644105041 โครงการฝึก
กิจกรรมครั้งที่ 6
ประสบการณ์วิชาชีพ ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึก
ครูในสถานศึกษา
ประสบการณ์
(ฝึกสอน)
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
25 644105041 โครงการฝึก
กิจกรรมครั้งที่ 3
ประสบการณ์วิชาชีพ ประชุมสัมมนา
ครูในสถานศึกษา
อาจารย์นเิ ทศก์
(ฝึกสอน)
ครั้งที่ 1 ภาค
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นิสติ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21

80

0

52,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

80

0

75,600

15,500

วิทยาลัย
การศึกษา

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

80

80

66,000

66,000

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

26 644105041 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา
(ฝึกสอน)

กิจกรรม

กิจกรรมครั้งที่ 4
ปฐมนิเทศนิสิตฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู และ
กิจกรรมครัง้ ที่ 5
อบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
27 644105041 โครงการฝึก
กิจกรรมครั้งที่ 8
ประสบการณ์วิชาชีพ ระบบดูแล
ครูในสถานศึกษา
ช่วยเหลือนิสิต
(ฝึกสอน)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

80

80

121,612

115,512

วิทยาลัย
การศึกษา

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

80

0

10,400

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

28 644101554 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อการทางานอย่าง
มีความสุขสู่
ผลสัมฤทธิข์ อง
องค์กร

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อการทางาน
อย่างมีความสุขสู่
ผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร

29 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
30 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค

กิจกรรมครั้งที่ 3
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

การแลกเปลี่ยน
บุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน นิสิต
นักเรียน (Knowledge
Sharing Program)
(จานวนหน่วยงานที่มี
การแลกเปลี่ยน
บุคลากร)
ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

กิจกรรมครั้งที่ 4
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

630,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

44,312

1,000

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

24,800

22,800

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
31 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
32 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

กิจกรรมครั้งที่ 5
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

80

80

88,000

21,106

วิทยาลัย
การศึกษา

กิจกรรมครั้งที่ 6
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2562

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

80

80

613,900

509,600

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564

33 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
34 644105042 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(นิสติ รหัส 57 และ
นิสติ รหัส 58)
กิจกรรมครั้งที่ 7
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2562
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน

80

0

49,500

0

วิทยาลัย
การศึกษา

กิจกรรมครั้งที่ 8
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน

80

0

111,800

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

35 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
36 644105042 โครงการนิเทศนิสติ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
37 644105042 โครงการนิเทศนิสิต
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

กิจกรรมครั้งที่ 9
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน

80

0

กิจกรรมครัง้ ที่ 1
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

100

กิจกรรมครั้งที่ 2
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต

80

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

182,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

100

1,888

1,888

วิทยาลัย
การศึกษา

80

37,800

35,552

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2563
(นิสติ รหัส 58 และ
นิสติ รหัส 59)

ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในองค์กรด้าน
วิชาการ
39 644101573 โครงการวิทยาลัย
กิจกรรมสร้างจิต
การศึกษารักษ์โลก สานักอนุรักษ์
รักษ์ส่งิ แวดล้อม (SE สิ่งแวดล้อม
Green & Clean)
40 644101573 โครงการวิทยาลัย
กิจกรรมรณรงค์
การศึกษารักษ์โลก ประหยัดพลังงาน
รักษ์ส่งิ แวดล้อม (SE
Green & Clean)

จานวนหลักสูตรที่มี
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิตกาลังคน
(หลักสูตร)
ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2563
และภาคการ
การศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2564
38 644101555 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
องค์กรด้านวิชาการ

ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
(Green Office)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

100

100

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,755,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

100

20,000

20,000

วิทยาลัย
การศึกษา

100

20,000

20,000

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

41 644101573 โครงการวิทยาลัย
การศึกษารักษ์โลก
รักษ์ส่งิ แวดล้อม (SE
Green & Clean)

กิจกรรม

กิจกรรมอบรมการ
จัดการมลพิษและ
ของเสียที่เกิดขึน้
สานักงานวิทยาลัย
การศึกษา
42 644101573 โครงการวิทยาลัย
กิจกรรมการ
การศึกษารักษ์โลก ป้องกันและรับมือ
รักษ์ส่งิ แวดล้อม (SE ภาวะฉุกเฉิน และ
Green & Clean)
กฏหมายความ
ปลอดภัย
43 644101573 โครงการวิทยาลัย
กิจกรรมอบรมให้
การศึกษารักษ์โลก ความรูก้ ารใช้
รักษ์ส่งิ แวดล้อม (SE พลังงาน ทรัพยากร
Green & Clean)
อย่างมี
ประสิทธิภาพ การ
ลดภาวะโลกร้อน
และกฏหมาย
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
(Green Office)

100

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
(Green Office)

100

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

ได้รับรางวัลด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
(Green Office)

100

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

44 644101556 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหาร
การศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การ
นิเทศนิสติ ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการบริหาร
การศึกษา

45 644101556 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหาร
การศึกษา

กิจกรรมที่ 2
นิทรรศการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการบริหาร
การศึกษา

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิต
ที่มคี วามพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิต
ในระดับ 4 คะแนนขึน้
ไป(จากคะแนนเต็ม 5)
(ร้อยละ)
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

46 644101558 โครงการพัฒนานิสติ กิจกรรมที่ 1
ตามอัตลักษณ์นสิ ิต โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมศิษย์เก่า
วิทยาลัยการศึกษา
47 644101558 โครงการพัฒนานิสติ กิจกรรมที่ 2
1.7.1.1 ร้อยละของ
ตามอัตลักษณ์นสิ ิต กิจกรรมสาน
จานวนนิสิตที่มี
มหาวิทยาลัยพะเยา สัมพันธ์นสิ ิต
คุณลักษณะตาม อัต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

9,600

9,600

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

32,400

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บัณฑิตศึกษา (นิสิต ลักษณ์ของ
ป.โท+ป.เอก)
มหาวิทยาลัย
48 644101558 โครงการพัฒนานิสติ กิจกรรมที่ 3
ตามอัตลักษณ์นสิ ิต กิจกรรมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา พบผูป้ กครองและ
นิสติ ใหม่
49 644101558 โครงการพัฒนานิสติ กิจกรรมที่ 4
ตามอัตลักษณ์นสิ ิต กิจกรรม SE
มหาวิทยาลัยพะเยา Freshman Night
Party การประกวด
ดาวเดือนวิทยาลัย
การศึกษา
50 644101558 โครงการพัฒนานิสติ กิจกรรมที่ 4
ตามอัตลักษณ์นสิ ิต กิจกรรม SE
มหาวิทยาลัยพะเยา Freshman Night
Party การประกวด
ดาวเดือนวิทยาลัย
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านนิสติ
บัณฑิตมีอัตลักษณ์
ด้านบุคลิกภาพ (ร้อย
ละ)

80

0

30,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

50,000

50,000

วิทยาลัย
การศึกษา

บัณฑิตมีอัตลักษณ์
ด้านสุนทรียภาพ (ร้อย
ละ)

80

80

50,000

50,000

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

51 644101558 โครงการพัฒนานิสติ กิจกรรมที่ 5
ตามอัตลักษณ์นสิ ิต กิจกรรม UP
มหาวิทยาลัยพะเยา Ambassadors การ
ประกวดดาวเดือน
มหาวิทยาลัย
52 644101557 โครงการกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
สโมสรนิสิต
มหกรรมกีฬาน้อง
ใหม่
53 644101557 โครงการกิจกรรม
กิจกรรมที่2
สโมสรนิสิต
กิจกรรมนิสติ ครูจติ
อาสาพัฒนาสังคม

54 644101557 โครงการกิจกรรม
สโมสรนิสิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านนิสติ

80

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

40,000

39,987.50

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

71,000

71,000

วิทยาลัย
การศึกษา

1.7.1.1 ร้อยละของ
จานวนนิสิตที่มี
คุณลักษณะตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 3
1.7.1.1 ร้อยละของ
กิจกรรมสาน
จานวนนิสิตที่มี
สัมพันธ์ดา้ นกิจการ คุณลักษณะตาม อัต
นิสติ และค่าย
ลักษณ์ของ
สายใยผูน้ ากิจกรรม มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

55 644101557 โครงการกิจกรรม
สโมสรนิสิต

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมกีฬาสา
สัมพันธ์นสิ ิต
วิทยาลัยการศึกษา

56 644101557 โครงการกิจกรรม
สโมสรนิสิต

กิจกรรมที่ 5 ค่าย
สายใยผูน้ านิสติ

57 644101559 โครงการกิจกรรม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการกีฬา
บุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
(สีฟ้า) วิทยาลัย
การศึกษา111
โครงการ Thainess 4.2.1.1 ร้อยละของ
ส่งเสริมปลูกฝัง
บุคลากรและนิสติ
ความเป็นไทย
แสดงออกถึงความเป็น
ไทย

58 644101559 โครงการกิจกรรม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

1.7.1.1 ร้อยละของ
จานวนนิสิตที่มี
คุณลักษณะตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
1.7.1.1 ร้อยละของ
จานวนนิสิตที่มี
คุณลักษณะตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

25,000

25,000

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

9,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(รณรงค์แต่งชุด
พืน้ เมือง)
59 644101559 โครงการกิจกรรม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
60 644101559 โครงการกิจกรรม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

61 644101559 โครงการกิจกรรม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

62 644101559 โครงการกิจกรรม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการกิจกรรม
เวียง

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

โครงการเดินขึน้ มอ 1.7.1.1 ร้อยละของ
จานวนนิสิตที่มี
คุณลักษณะตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
โครงการต้อนรับ
1.7.1.1 ร้อยละของ
บัณฑิตใหม่
จานวนนิสิตที่มี
คุณลักษณะตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ)
โครงการกิจกรรม จานวนผูเ้ ข้าร่วม
ให้ความรูแ้ ก่นิสิต โครงการ
ป้องกันโรคซึมเศร้า
ในวัยเรียน

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

5,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

160

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

3,566

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

63 644103042 โครงการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

64 644103042 โครงการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

65 644103042 โครงการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

66 644103042 โครงการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมลอย
กระทง

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
กิจกรรมถวายเทียน 4 การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
กิจกรรมทาบุญ
4 การเสริมสร้างและ
วิทยาลัยการศึกษา ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
กิจกรรมประเพณี 4 การเสริมสร้างและ
สงกรานต์ รดน้าดา ส่งเสริมการทานุบารุง
หัวผู้บริหาร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

80

10,000

10,000

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

80

25,000

25,000

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

5,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
67 644103042 โครงการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม

68 644101560 โครงการกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต

กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมพิธีถวาย
สัตย์ปฎิญานตน
เป็นนิสติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
และไหว้ครูวิทยาลัย
การศึกษา (เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยและ
ของวิทยาลัย
การศึกษา)
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความศรัทธา ความ
มุ่งมั่นและรักใน
อาชีพครู (ค่าย
เมล็ดพันธ์ครู)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน

80

80

35,000

35,000

วิทยาลัย
การศึกษา

นิสติ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21

100

0

40,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาหรับนิสิตชั้นปีที่1
(รหัส 63)
69 644101560 โครงการกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต

70 644101560 โครงการกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต

กิจกรรมที่ 2
เสริมสร้างจิต
กิจกรรมวิญญาณ
ความเป็นครู
(กิจกรรมจิตอาสา)
สาหรับนิสิตชั้นปีที่1
(รหัส 63)
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์
(ประเพณีแห่ผ้าห่ม
พระธาตุจอมทอง)
สาหรับนิสิตชั้นปีที่1
(รหัส 63)

ร้อยละของนิสติ ที่
ได้รับการพัฒนา

80

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นไทย
เช่น ศิลปะ ดนตรี
นาฎศิลป์ ประเพณี
ท้องถิ่น

80

80

40,000

40,000

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

71 644101560 โครงการกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต

72 644101560 โครงการกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต

73 644101560 โครงการกิจกรรม
เสริมความเป็นครู
ตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(สาหรับนิสิตชั้นปีที่
2 (รหัส 62)
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมทาง
วิชาการ (กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ทางด้านสื่อ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมลูกเสือ
(สาหรับนิสิตชั้นปีที่
3 (รหัส 61)

ร้อยละของจานวน
นิสติ ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิตในศตวรรษ
ที่ 21 (ร้อยละ)

80

80

30,000

15,900

วิทยาลัย
การศึกษา

1.7.1.1 ร้อยละของ
จานวนนิสิต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดนิทรรศการเผยแพร่
วิธีปฏิบัติที่ดีจากการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา
นิสติ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21

80

0

50,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

80

0

30,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

74 644101561 โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx
75 644101562 โครงการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
(AUN QA)
76 644101563 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติงานและศึกษา
ดูงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx
77 644101564 โครงการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(AUN QA & EdPEx)

กิจกรรม
โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ EdPEx
โครงการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
(AUN QA)
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
โครงการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(AUN QA & EdPEx)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

50,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

50,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

77,140

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

78 644101565 โครงการปรับแผน
กลยุทธ์วิทยาลัย
การศึกษา
79 644104065 โครงการพัฒนา
นักวิจัยสู่การตีพิมพ์
80 644104066 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัย
81 644104067 โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
82 644105043 โครงการการกาหนด
แนวทางการติดตาม
ความสาเร็จ 1 คณะ
1 ชุมชน นวัตกรรม
และ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น วิทยาลัย

กิจกรรม
โครงการปรับแผน
กลยุทธ์วิทยาลัย
การศึกษา 2565
โครงการพัฒนา
นักวิจัยสู่การตีพิมพ์
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัย
โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
โครงการการ
กาหนดแนว
ทางการติดตาม
ความสาเร็จ 1 คณะ
1 ชุมชน นวัตกรรม
และ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรภูมปิ ัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

40,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

50,000

0

80

0

40,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา
วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

20,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 การบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ

80

0

30,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ
การศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนงาเมือง
วิทยาคม

83 644101576 โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรคุรุสภาและ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

84 644101566 โครงการพัฒนา
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ท้องถิ่น วิทยาลัย
การศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนงาเมือง
วิทยาคม

กิจกรรมที่ 1
โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรคุรุสภา
และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
โครงการพัฒนา
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

80

30,000

30,000

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

80

60,000

60,000

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

85 644101567 โครงการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานการ
ผลิตเพื่อการรับรอง
ปริญญาและ
ประกาศนียบัตร
ทางการศึกษา ของ
คุรุสภา (หลักสูตร
63)
86 644101568 โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
87 644101568 โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
88 644101568 โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเมินมาตรฐาน
หลักสูตร

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

40,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การ
สัมมนาภาคต้น

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

0

0

0

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ)

100

100

30,000

29,600

วิทยาลัย
การศึกษา

กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิทยาการ
วิธีวิจัยขั้นสูง

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ)

100

100

26,000

23,358

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

89 644101568 โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
90 644101568 โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

91 644101568 โครงการพัฒนา
วิชาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
92 644101577 โครงการสัมมนา
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองระดับ
ปริญญาโท
93 644101569 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนิสิต
บัณฑิตศึกษา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาองค์ความรู้
ในการบริหาร
การศึกษา
กิจกรรมที่ 4 ความ
เป็นผู้นาทาง
วิชาการและ
นวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา
กิจกรรมที่ 5 การ
สัมมนาภาคปลาย

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ)

100

0

30,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ)

100

100

12,000

12,000

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ)

100

100

12,000

12,000

วิทยาลัย
การศึกษา

โครงการสัมมนา
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองระดับ
ปริญญาโท
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนิสิต
บัณฑิตศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

10,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

30,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน

94 644101570 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู หลักสูตร
การศึกษา
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
95 644101571 โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์และการจัด
ทาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
96 644101572 โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์และการ
จัดทาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน

1.7.1.1 ร้อยละของ
จานวนนิสิตที่มี
คุณลักษณะตาม อัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ)

80

0

57,300

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

26,000

0

วิทยาลัย
การศึกษา

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

80

15,500

15,500

วิทยาลัย
การศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา
ที่

รหัส

โครงการ

97 644101575 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
ตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิทยาลัยการศึกษา
(ID Plan)
98 644101575 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
ตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุน
วิทยาลัยการศึกษา
(ID Plan)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมอบรมการ พัฒนาศักยภาพด้าน
เขียนหนังสือ
การเขียนหนังสือ
ราชการ
ราชการของบุคลากร

100

0

5,500

0

วิทยาลัย
การศึกษา

กิจกรรมอบรมการ พัฒนาศักยภาพด้าน
ใช้ Microsoft office การใช้ Microsoft office

100

0

4,500

0

วิทยาลัย
การศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

2

644101467 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์

3

644101466 โครงการทาบุญคณะ โครงการทาบุญคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

4

644101471 โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ
2564

โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ
2564

ผลการ
เบิกจ่าย
198,940
0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
0

0

100

100

10,000

100

0

36,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
10,000
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่
5

6

7

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

644101472 โครงการฝึกงานบริษัท โครงการฝึกงานบริษัท ประเด็น
จาลอง
จาลอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม
และการเป็นผูน้ า
ทางด้านวิชาการ
644101462 โครงการประกวด
โครงการประกวด
ประเด็น
ผลงานของนิสิตเวที
ผลงานของนิสิตเวที
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ระดับประเทศและ
ระดับประเทศและ
การเตรียมคน
นานาชาติ
นานาชาติ
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
ประเด็น
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
43,400 43,400

11

0

77,000

4,500

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

900

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

8

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่
1

9

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่
2

10

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่
2

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

ผลการ
เบิกจ่าย
900
0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

0

0

38,600

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

38,600

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

11

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่
3

12

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรม ชั้นปีที่
3

13

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรมภายใน
1

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
66,000 66,000

0

0

66,000 66,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

28,500 28,500

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

14

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรมภายใน
1

15

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรมภายใน
2

16 644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
สถาปัตยกรรมภายใน
2

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
28,500 28,500

0

0

20,000 20,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

20,000 20,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่
17

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
ศิลปะและการ
ออกแบบ 1

18 644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
ศิลปะและการ
ออกแบบ 1

19 644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
ศิลปะและการ
ออกแบบ 2

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
40,000 40,000

0

0

40,000

40,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

45,000

45,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

20 644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
ศิลปะและการ
ออกแบบ 2

21

644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
ดนตรีและนาฏศิลป์

22 644101470 โครงการทัศนศึกษาใน กิจกรรมทัศนศึกษา
และนอกประเทศ
ดนตรีและนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
45,000 45,000

0

0

21,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

21,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

23 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

24

โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

25 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานทางศิลปนิพนธ์

26 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน

นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานทางศิลปนิพนธ์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน
(โครงการ)
ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี

70

0

ผลการ
เบิกจ่าย
111,452
0

70

0

111,452

0

1

0

15,000

0

1

0

15,000

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0
คณะ
สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

นวัตกรรมของ
นิสติ

27 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานทางการแสดง
ศิลปนิพนธ์และการ
แสดงผลงานดนตรี

28 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานทางการแสดง
ศิลปนิพนธ์และการ
แสดงผลงานดนตรี

29 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์
(สถาปัตยกรรม)

นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน
(โครงการ)
ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี
นวัตกรรมของ
นิสติ

1

0

10,000

1

0

10,000

นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ชุมชน
(โครงการ)

1

0

15,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
10,000
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
10,000
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

30 644101461 โครงการนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยานิพนธ์
และศิลปนิพนธ์

นิทรรศการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์
(สถาปัตยกรรม)

ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี
นวัตกรรมของ
นิสติ

1

0

ผลการ
เบิกจ่าย
15,000
0

31 644101463 โครงการอบรมการ
สร้างสมรรถนะของ
บุคคลากรตาม UP
PSF

การอบรมการสร้าง
สมรรถนะของ
บุคคลากรตาม UP
PSF

0

0

10,000

32 644101463 โครงการอบรมการ
สร้างสมรรถนะของ
บุคคลากรตาม UP
PSF

กิจกรรพัฒนา
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

10,000

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

33 644101463 โครงการอบรมการ
สร้างสมรรถนะของ
บุคคลากรตาม UP
PSF

การอบรมขอตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ

34 644101464 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพ
การศึกษา

35 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน
()

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
15,000
0

0

0

36,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

6,000

6,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศตวรรษที่ 21(
สถาปัตยกรรม)

36 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
37 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21(
สถาปัตยกรรม)
กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมทักษะด้าน
การเป็นผู้ประกอบการ
เบือ้ งต้นแก่นสิ ิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ ()

0

0

6,000

6,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการสอน

0

0

10,000

10,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

38 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
39 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
40 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน

0

ผลการ
เบิกจ่าย
10,000 10,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

6,000

6,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

6,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมทักษะด้าน
การเป็นผู้ประกอบการ
เบือ้ งต้นแก่นสิ ิต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ

0

โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21(
สถาปัตยกรรมภายใน)
โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21(ศิลปะ
และการออกแบบ)

สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

41 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21(ดนตรี
และนาฏศิลป์)
โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

0

0

6,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21

0

0

6,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

42 644101468 โครงการการบูรณา
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาจริงของ
ชุมชน และมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศตวรรษที่ 21(ดุริยางค
ศาสตร์สากล)

43 644104058 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

44 644104058 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

พัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานจากเนื้อดินใน
ท้องถิ่น บ้านสันจกปก
อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
แนวทางการปรับปรุง
อาคารปฏิบัติการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อรองรับโครงการ
สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ในอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve)

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)
มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)

1

0

1

0

40,000 20,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
40,000 20,000
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

45 644104058 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

46 644104058 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

47 644104058 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การออกแบบพืน้ ที่การ
เรียนรู้อัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์เมี่ยนสาหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียน :
กรณีศกึ ษา บ.ห้วยกอก
ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.
พะเยา
วงโปงลางอีสานล้านนา
: กรณีศึกษากลุ่มชาติ
พันธ์ภูไท ตาบลสันโค้ง
อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
ความพึงพอใจและ
ความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปี 2564

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)

1

0

ผลการ
เบิกจ่าย
40,000 20,000

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)
มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)

1

0

40,000 20,000

1

0

20,000

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
10,000
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

48 644104058 โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

กิจกรรม
การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปกรรม
ระดับชาติ ชุด เหมันต์

ตัวชี้วัด

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)
49 644104057 โครงการสนับสนุนการ สนับสนุนการเผยแพร่ ประเด็น
เผยแพร่งานวิจัยและ งานวิจัยและงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
งานสร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์และพัฒนา การสร้างงานวิจัย
พัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพนักวิจัย
และนวัตกรรม
นักวิจัย
และการเป็นผูน้ า
ทางด้านวิชาการ
50 644104051 โครงการพัฒนา
การพัฒนา
มีหน่วยวิจัยเพื่อ
ผูป้ ระกอบการหน้า
ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ ความเป็นเลิศ
ใหม่
สาขาศิลปะและการ
(Unit of
ออกแบบ
Excellence)
จานวนหน่วยวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศ
(Unit of

1

0

ผลการ
เบิกจ่าย
40,000 20,000

1

1

15,000

2

0

40,000

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
14,780
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

Excellence) (นับ
ซ้า) (หน่วย)
51 644104052 โครงการจัดเก็บ
ผลงานในลักษณะอื่น
(ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร)ความ
ชานาญเฉพาะทาง
รางวัลและเกียรติบัตร
52 644104054 โครงการพี่เลี้ยง
บทความวิจัย
ภาษาไทย

การจัดเก็บผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
นักวิจัยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
พี่เลี้ยงบทความวิจัย
ภาษาไทย

ระบบสนับสนุน
งานวิจัย

1

0

20,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

มีผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์
(Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ จานวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
(Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับ
ซ้า) (ผลงาน)

2

0

15,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

53 644105048 โครงการผลักดันการ
ขอทรัพย์สินทาง
ปัญญาด้วยการผลิต
ต้นแบบ Signature
Product

กิจกรรม
ผลักดันการขอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยการผลิตต้นแบบ
Signature Product

54 644104055 โครงการสนับสนุนการ สนับสนุนการ
ลงทะเบียนตีพมิ พ์
ลงทะเบียนตีพมิ พ์
บทความวิจัย
บทความวิจัย

55 644105035 โครงการอบรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

อบรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม
และการเป็นผูน้ า
ทางด้านวิชาการ
มีผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์
(Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ จานวน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
(Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับ
ซ้า) (ผลงาน)
การบริการ
วิชาการเพื่อสร้าง
ชุมชนนวัตกรรม

1

1

ผลการ
เบิกจ่าย
15,000 15,000

5

5

10,000

10,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

1

1

5,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

56 644104056 โครงการอบรมการ
เขียนแบบฟอร์ม
จริยธรรมนักวิจัยและ
การสร้างแผนงานวิจัย
รายปี
57 644105034 โครงการบริการ
วิชาการ การนาเสนอ
ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรม

อบรมการเขียน
แบบฟอร์มจริยธรรม
นักวิจัยและการสร้าง
แผนงานวิจัยรายปี
การบริการวิชาการ
ด้านสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ออนไลน์

58 644105036 โครงการบริการ
การบริการวิชาการ
วิชาการวิชาการด้าน วิชาการด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัด
จานวนชุมชน
นวัตกรรม (นับ
ซ้า) (จานวน
ชุมชนนวัตกรรม)
มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)
การสร้างพื้นที่
เพื่อการเรียนรู้
Learning space
(Non-Profit)
(รางวัลสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้)
การสร้างพื้นที่
เพื่อการเรียนรู้
Learning space
(Non-Profit)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

1

5,000

1

0

30,000

1

0

7,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

และศิลปกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
สู่สากล
สู่สากล
59 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

60 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

61 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

กิจกรรมค่ายติวน้อง
(ม.4 - ม.6)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

(รางวัลสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมนิสติ ใหม่
ประเด็น
สัมพันธ์พี่น้องร้องเพลง ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมเปิดสายรหัส ประเด็น
และพิธีเทียน SAFA
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

0

0

10,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

20,000

10,000

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

10,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
62 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

63 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

64 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

กิจกรรมค่ายพัฒนา
ผูน้ าสโมสรนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
และศิลปกรรมสาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมไหว้ครูสล่า
ประเด็น
ครูศิลป์และครูพืน้ เมือง ยุทธศาสตร์ที่ 1
ล้านนา
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมค่ายอาสาพา ประเด็น
น้องสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

0

0

40,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

30,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

0

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
65 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

66 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

67 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรม Art & Arch
ประเด็น
market ส่งเสริมความ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นผู้ประกอบการด้าน การเตรียมคน
สถาปัตยกรรมและ
และเสริมสร้าง
ศิลปกรรม
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรม Welcome
ประเด็น
home
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

0

0

10,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

20,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

35,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
68 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

69 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

70 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

สร้างเครือข่ายงานศิษย์ ประเด็น
เก่าสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมกีฬา SAFA
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมจิตอาสา
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

0

0

10,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

10,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

5,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
71 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

กิจกรรม Goodbye
senior

72 644101469 โครงการพัฒนา
คุณภาพนิสิต

กิจกรรมวันอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนิสติ

73 644103032 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา
ตะวันออก

สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสิต
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ

0

0

0

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

0

0

0

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

5

0

50,000

0

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และวัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
74 644103031 โครงการบูรณาการ
นิทรรศการการทานุ
ทานุบารุง
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ในจังหวัดพะเยา

UP Thainess
(หน่วยงาน)

1

1

75 644101594 โครงการส่งเสริม
สานักงานสีเขียว
(Green office)

มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลด้าน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
(Green Office/ UI
Green) (จานวน
รางวัลที่ได้รับ
(นับซ้า))

1

0

โครงการส่งเสริม
สานักงานสีเขียว
(Green office)

30,000

18,318

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
25,000 25,000
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

76 644101606 โครงการพัฒนาและ
จัดทาเว็ปไซต์

กิจกรรม
พัฒนาและจัดทาเว็ป
ไซต์

ตัวชี้วัด
จานวนระบบ
สารสนเทศส
นัยสนุนการ
ปฏิบัติงานและ
การบริหาร
จัดการ เพื่อ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่
Smart University
และ Smart
Management

ผลการ
เบิกจ่าย
50,000
0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

1

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

77 644101606 โครงการพัฒนาและ
จัดทาเว็ปไซต์

พัฒนาและจัดทาเว็ป
ไซต์

78 644101607 โครงการสร้างสรรค์
วัสดุรีไซเคิลเเละวัสดุ
เหลือใช้

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้นาสิ่งของ
วัสดุที่เหลือใช้ นามา
ประยุกต์ให้กลับมาใช้
งานใหม่

ตัวชี้วัด
จานวนช่อง
ทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี
พัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรมที่
มีสว่ นร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร

1

0

ผลการ
เบิกจ่าย
50,000
0

0

0

20,000

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
1

2

3

4

5

6

รหัส

โครงการ

644101009 โครงการวันทันต
สาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2563
644101009 โครงการวันทันต
สาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2563
644101009 โครงการวันทันต
สาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2563
644101018 โครงการบริการ
ทางทันตกรรม
นอกสถานที่
644101018 โครงการบริการ
ทางทันตกรรม
นอกสถานที่
644101018 โครงการบริการ
ทางทันตกรรม
นอกสถานที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการวันทันต
สาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2563
โครงการวันทันต
สาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2563
โครงการวันทันต
สาธารณสุข
แห่งชาติ ปี 2563
เตรียมความพร้อม
ก่อนออกให้บริการ
นอกสถานที่
เตรียมความพร้อม
ก่อนออกให้บริการ
นอกสถานที่
เตรียมความพร้อม
ก่อนออกให้บริการ
นอกสถานที่

หน่วยงานมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม UP
Thainess
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

1

35,000

26,260

คณะทันต
แพทยศาสตร์

75

75

35,000

26,260

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

70

70

35,000

26,260

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

33,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

80

0

33,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

รายได้สุทธิจากการ
ให้บริการ

5

0

33,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
7

8

9

10

รหัส

โครงการ

644101018 โครงการบริการ
ทางทันตกรรม
นอกสถานที่
644101018 โครงการบริการ
ทางทันตกรรม
นอกสถานที่
644101018 โครงการบริการ
ทางทันตกรรม
นอกสถานที่
644101010 โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การคณะทันต
แพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ
2565

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ออกให้บริการนอก ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
สถานที่
โครงการ

80

0

17,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ออกให้บริการนอก ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
สถานที่
โครงการ

80

0

17,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ออกให้บริการนอก รายได้สุทธิจากการ
สถานที่
ให้บริการ

5

0

17,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

สรุปผลการ
ดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
2563,
ปีงบประมาณ
2564 (รอบ 6
เดือน) และนากล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ

80

0

28,000

24,989

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการเป็นไปตามแผน

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
11

รหัส

โครงการ

644101010 โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การคณะทันต
แพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ
2565

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สรุปผลการ
ดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
2563,
ปีงบประมาณ
2564 (รอบ 6
เดือน) และนากล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ร้อยละของเงินเหลือจ่าย
จากการดาเนินโครงการ
ตามแผน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
20

0

28,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24,989

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
12

รหัส

โครงการ

644101010 โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การคณะทันต
แพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ
2565

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประชุมเชิง
ร้อยละของตัวบ่งชี้แผน
ปฏิบัติการทบทวน กลยุทธ์บรรลุค่า
แผนกลยุทธ์,
เป้าหมายที่กาหนด
จัดทาแผนกลยุทธ์
ตามตัวชีว้ ัด
supper KPI,
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
การประจาปี
งบประมาณ 2565
และร่าง
งบประมาณปี
2565

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
80

0

222,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

164,490

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
13

รหัส

โครงการ

644101010 โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การคณะทันต
แพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ
2565

14 644103002 โครงการเฉลิม
พระเกียรติวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนาง

กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์,
จัดทาแผนกลยุทธ์
ตามตัวชีว้ ัด
supper KPI,
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติ
การประจาปี
งบประมาณ 2565
และร่าง
งบประมาณปี
2565
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระดับคะแนนความ
โปร่งใส

80

0

222,000

164,490

คณะทันต
แพทยศาสตร์

หน่วยงานมีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทานุ
บารุงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

1

0

40,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

15

16

17

รหัส

โครงการ

เจ้าฯ พระบรม
ราชินี และทาบุญ
ในวันคล้าย
สถาปนา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปี
2564
644101022 โครงการทบทวน
ความพร้อมของ
ระบบมาตรฐาน
ISO 9001:2015
644101022 โครงการทบทวน
ความพร้อมของ
ระบบมาตรฐาน
ISO 9001:2015

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และทาบุญในวัน
คล้ายสถาปนา
คณะทันต
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา ประจาปี
2564

ทบทวนความ
พร้อมของระบบ
มาตรฐาน ISO
9001:2015
Surveillance by
Certified Body
ตรวจประเมิน
ติดตามโดยผูใ้ ห้
การรับรองครั้งที่ 1
644101024 โครงการประกัน กิจกรรมส่งเสริมให้
คุณภาพการศึกษา ความรูด้ ้านการ

ร้อยละของความเสี่ยงที่
ลดลง

80

0

20,750

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ผลการประเมินความ
โปร่งใสของหน่วยงาน

80

0

70,250

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

80

100

40,000

24,549

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

18

19

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการ
พัฒนาตัวบ่งชี้
644101024 โครงการประกัน กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN
QA)
644101024 โครงการประกัน กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN
QA)

20 644101024 โครงการประกัน กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN QA)

100

0

40,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

บุคลากรที่ผ่านการอบรม
EdPEx / TQA (คน)

3

0

40,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ร้อยละของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มี
ความพึงพอใจใน
สมรรถนะของบัณฑิตใน
ระดับ 4 คะแนนขึน้ ไป

80

0

40,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม
หลักสูตร (AUN
QA)

21

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบัณฑิตมีงาน
ทาและประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละของ
บัณฑิตในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย) (ร้อยละ)
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

23

ร้อยละของจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมทบทวน
ความรูด้ ้าน
วิทยาศาสตร์

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(จากคะแนนเต็ม 5) (ร้อย
ละ)

644101024 โครงการประกัน กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN
QA)
22 644101012 โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ 1
สมรรถนะนิสิต
กิจกรรมประมวล
คณะทันต
ความคิด เนรมิต
แพทยศาสตร์
งานคลินกิ

644101012 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนิสิต
คณะทันต
แพทยศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

80

0

40,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

100

0

80,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

100

100

96,700

76,334

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การแพทย์พ้ืนฐาน
และวิชาชีพ
24

25
26

644101012 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนิสิต
คณะทันต
แพทยศาสตร์

กิจกรรมที่ 3
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมอบรม
หลักสูตรการ
ช่วยชีวิตขัน้ พื้นฐาน
สาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์
([TRC] BLS
Provider for HCP)
644101013 โครงการสร้าง
โครงการสร้าง
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
แรงจูงใจในวิชาชีพ แรงจูงใจในวิชาชีพ

80

0

70,000

9,400

คณะทันต
แพทยศาสตร์

70

0

80,000

54,500

คณะทันต
แพทยศาสตร์

644101014 โครงการ
พระราชทาน
ปริญญาบัตรและ
กิจกรรมเลือดม่วง
คืนถิ่น

100

0

90,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

โครงการ
จานวนบัณฑิตที่เข้าร่วม
พระราชทาน
โครงการ
ปริญญาบัตรและ
กิจกรรมเลือดม่วง
คืนถิ่น

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
27

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

644101015 โครงการส่งเสริม
และพัฒนานิสติ ให้
เป็นบัณฑิตอันพึง
ประสงค์
644101016 โครงการเสียง
สะท้อน

โครงการส่งเสริม จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
และพัฒนานิสติ ให้
เป็นบัณฑิตอันพึง
ประสงค์
โครงการเสียง
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
สะท้อน

70

0

90,000

30,200

คณะทันต
แพทยศาสตร์

70

0

25,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

644101017 โครงการพัฒนา
ผูน้ านิสิต

โครงการพัฒนา
ผูน้ านิสิต

80

0

25,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

30 644103001 โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย

โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย

1

0

15,000

5,000

คณะทันต
แพทยศาสตร์

31

โครงการ Green
dental school

80

0

150,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

28
29

644101008 โครงการ Green
dental school

นิสติ ได้พัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นา การ
ทางานเป็นทีม การ
วางแผนการจัดโครงการ
และการประเมินผลและ
รายงานผลโครงการ
หน่วยงานมีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการทานุ
บารุงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

32 644101008 โครงการ Green
dental school

33 644101008 โครงการ Green
dental school
34 644101008 โครงการ Green
dental school
35

644101021 โครงการทบทวน
ความรูด้ ้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารคลังวัสดุ
36 644101020 โครงการ
ปฐมนิเทศน์
บุคลากรใหม่
37 644101011 โครงการนิสติ ทันต
แพทย์จิตอาสา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จัดอบรมเตรียม
ร้อยละของบุคลากรได้รับ
ความพร้อมก่อน การปลูกฝังจิตสานึก และ
เข้ารับการประเมิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดี
การประชุมตรวจ ร้อยละของการดาเนิน
ประเมิน
กิจกรรมตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
การประชุมตรวจ ร้อยละของงบประมาณ
ประเมิน
ในการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

80

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

80

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ฝึกอบรมทบทวน
ความรูด้ ้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารคลังวัสดุ
ปฐมนิเทศน์
บุคลากรใหม่

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

70

0

25,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

100

0

5,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

1.ขั้นวางแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคนและ

0

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน
38

644101011 โครงการนิสติ ทันต 2.ขั้นดาเนินการ
แพทย์จิตอาสา

39

644101011 โครงการนิสติ ทันต 3.ขั้นสรุปและ
แพทย์จิตอาสา
ประเมินผล

40

644101011 โครงการนิสติ ทันต 4.ขั้นปรับปรุงตาม
แพทย์จิตอาสา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ

41

644101023 โครงการพัฒนา
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ

กิจกรรมที่ 1
ประชุมสัมมนา
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ด้านการเรียนการสอน
จานวนหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล

25,000

0

25,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

0

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

0

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

26

0

106,810

106,810

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
ปรับปรุง) พ.ศ.
2564

42 644101023 โครงการพัฒนา
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.
2564

43 644101023 โครงการพัฒนา
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.
2564

กิจกรรม
ปรับปรุง) พ.ศ.
2564 ระหว่างวันที่
1 - 5 ตุลาคม
2563
กิจกรรมที่ 1
ประชุมสัมมนา
หลักสูตรทันต
แพทยศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.
2564 ระหว่างวันที่
1 - 5 ตุลาคม
2563
กิจกรรมที่ 2
วิพากษ์หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวนหลักสูตรที่มี
เครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตกาลังคน
(หลักสูตร)

1

0

106,810

106,810

คณะทันต
แพทยศาสตร์

จานวนหลักสูตรที่ผ่าน
การประเมินและได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ

1

0

43,190

32,900

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2564 (เดือน
ตุลาคม 2563)
44

644104001 โครงการส่งเสริม
การนาเสนอ
งานวิจัย
45 644104001 โครงการส่งเสริม
การนาเสนอ
งานวิจัย
46 644101019 โครงการสร้าง
สายสัมพันธ์กับ
คณะทันตแพทย์
ต่างประเทศ
47 644101019 โครงการสร้าง
สายสัมพันธ์กับ
คณะทันตแพทย์
ต่างประเทศ

โครงการส่งเสริม
การนาเสนอ
งานวิจัย
โครงการส่งเสริม
การนาเสนอ
งานวิจัย
โครงการสร้างสาย
สัมพันธ์กับคณะ
ทันตแพทย์
ต่างประเทศ
โครงการสร้างสาย
สัมพันธ์กับคณะ
ทันตแพทย์
ต่างประเทศ

ผลงานตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ

2

0

80,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ระบบสนับสนุนการวิจัย

1

0

80,000

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

จานวนโครงการที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ

1

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

70

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่
48

รหัส

โครงการ

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ความเป็น
ไทย
49
โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ความเป็น
ไทย
50 644101602 โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา
51 644101602 โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมอนุรักษ์
ความเป็นไทย

หน่วยงานจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทย

71

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

ส่งเสริมอนุรักษ์
ความเป็นไทย

จานวนสื่อประชาสั
่
มพันธ์

3

0

0

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

การอบรมเพื่อ
นวัตกรรมการจัดการ
ตระหนักถึง
เรียนการสอน
บทบาทและภารกิจ
ของการเป็น
อาจารย์มอื อาชีพ

1

0

15,850

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

การอบรม
นวัตกรรมการจัดการ
กระบวนการ
เรียนการสอน
จัดการเรียนการ
สอนและการสร้าง
หลักสูตร

1

0

17,050

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

52 644101602 โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การอบรมเพื่อออก นวัตกรรมการจัดการ
แบบทดสอบ การ เรียนการสอน
วัดผลประเมินผล
การจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
1

0

17,100

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

คณะทันต
แพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

1

644101088

โครงการวัน
สถาปนาคณะ

2

644101088

โครงการวัน
สถาปนาคณะ

3

644101088

โครงการวัน
สถาปนาคณะ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

-ทาบุญ ตักบาตร จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
บรรยายธรรม
จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
ประกาศเกียรติ จานวนกิจกรรมที่มี
คุณบุคลากร
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
นิสติ และศิษย์เก่า กิจกรรมเพื่อการ
ที่มผี ลงานดีเด่น สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

44,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

0

1,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

0

2,500

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

4

644101088

โครงการวัน
สถาปนาคณะ

5

644101089

โครงการศึกษาดู การศึกษาดูงาน
งาน

เผยแพร่ผลงาน
บุคลากร นิสิต
และศิษย์เก่าที่มี
ผลงานดีเด่น

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)
จานวนช่องทางการ
สื่อสารที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละปี พัฒนาการ
สื่อสารองค์กรและ
กิจกรรมสัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย (จานวน
ช่องทางการสื่อสารที่
เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

2,500

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

2

0

500,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

6

644104010

การจัดความรู้
proposal camp
ด้านการวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจัย
รายได้คณะ

7

644104010

8

644104010

9

644104010

การจัดความรู้
ด้านการวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจัย
รายได้คณะ
การจัดความรู้
ด้านการวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจัย
รายได้คณะ
การจัดความรู้
ด้านการวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจัย
รายได้คณะ

proposal camp

การจัดสรรทุน
วิจัยงบประมาณ
รายได้คณะ
การจัดสรรทุน
วิจัยงบประมาณ
รายได้คณะ

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)
(ผลงาน)
มีระบบสนับสนุนการ
วิจัย (Research
Supportive System)
(ระบบ)
มีระบบสนับสนุนการ
วิจัย (Research
Supportive System)
(ระบบ)
จานวนผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)
(ผลงาน)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12

0

50,000

36,704

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

1

50,000

36,704

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

1

300,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

12

0

300,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

10

644104010

การจัดความรู้
Manuscript
ด้านการวิจัยและ Camp
สนับสนุนทุนวิจัย
รายได้คณะ

11

644104010

การจัดความรู้
ด้านการวิจัยและ
สนับสนุนทุนวิจัย
รายได้คณะ

การตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ

12

644101090

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

13

644101090

โครงการส่งเสริม โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือกับ ความร่วมมือกับ

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)
(ผลงาน)
จานวนผลงานวิจัย
ตีพมิ พ์ (Publication) ที่
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้า)
(ผลงาน)
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษและการ
สร้างบรรยากาศความ
เป็นสากลให้แก่
บุคลากร (ร้อยละ)
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมการส่งเสริม
ภาษาอังกฤษและการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12

0

150,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

12

0

200,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

0

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา สร้างบรรยากาศความ
ในต่างประเทศ
ในต่างประเทศ
เป็นสากลให้แก่
บุคลากร (ร้อยละ)
14

644105007 จัดแสดง
จัดแสดงโครงการ
โครงการ 1 คณะ 1 คณะ 1 ชุมชน
1 ชุมชน
นวัตกรรม
นวัตกรรม

15

644101091

โครงการสรุปผล
การดาเนินงาน
การทบทวนแผน
กลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประมาณ
2565

กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดทา
แผนกลยุทธ์ตาม
ตัวชี้วัด supper
KPI

การบริการวิชาการ
เพื่อสร้างชุมชน
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม (นับ
ซ้า) (จานวนชุมชน
นวัตกรรม)
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ด้านการ
บริหารจัดการ
งบประมาณและ
ประเมินสถานะทาง
การเงิน (ระบบ)

1

0

30,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

0

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

16

644101091

2

0

644101091

กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และจัดทา
แผนกลยุทธ์ตาม
ตัวชี้วัด supper
KPI
กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทา
(ร่าง)แผนปฎิบัติ
การประจาปี
งบประมาณ
2565

จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(กิจกรรม)

17

โครงการสรุปผล
การดาเนินงาน
การทบทวนแผน
กลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประมาณ
2565
โครงการสรุปผล
การดาเนินงาน
การทบทวนแผน
กลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประมาณ
2565

การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ Smart
University และ Smart
Management (ร้อยละ
ของจานวนส่วนงาน/
หน่วยงานที่ใช้ระบบ)

100

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

18

644101091

กิจกรรมที่ 3
สรุปผลการ
ดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ
2564 และนากล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ

19

644101091

โครงการสรุปผล
การดาเนินงาน
การทบทวนแผน
กลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประมาณ
2565
โครงการสรุปผล
การดาเนินงาน
การทบทวนแผน
กลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ
ปีงบประมาณ
2565

ตัวชี้วัด

ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ด้านการ
บริหารจัดการ
งบประมาณและ
ประเมินสถานะทาง
การเงิน (ระบบ)
กิจกรรมที่ 3
จานวนกิจกรรมที่มี
สรุปผลการ
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
ดาเนินงานในรอบ กิจกรรมเพื่อการ
ปีงบประมาณ
สื่อสารองค์กร
2564 และนากล (กิจกรรม)
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

2

0

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5,000

5,000

คณะพยาบาล
ศาสตร์

0

20,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

20,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

5,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

20

644101582

โครงการวันลอย
กระทง(ศูนยฺ
พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการวันลอย
กระทง(ศูนยฺ
พัฒนาเด็กเล็ก)

100

100

21

644101590

644101585

โครงการพัฒนา
จัดทาสื่อ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการทาบุญ
สุขใจในวันปีใหม่
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

3

22

โครงการพัฒนา
จัดทาสื่อ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)
โครงการทาบุญ
สุขใจในวันปีใหม่
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน
(โครงการ)

23

644101587

ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)
โครงการ หนูน้อย โครงการหนูน้อย ร้อยละของจานวน
กับวันเข้าพรรษา กับวันเข้าพรรษา หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
(ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก สร้างวัฒนธรรม
เล็ก)
เล็ก)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)
24

644101586

25

644101583

โครงการหนูน้อย โครงการหนูน้อย ร้อยละของความเสี่ยง
สุขภาพดี (ศูนย์ สุขภาพดี (ศูนย์ ทีล่ ดลง (ร้อยละของ
พัฒนาเด็กเล็ก) พัฒนาเด็กเล็ก) ประเด็นความเสี่ยงที่
ลดลง)
โครงการวันเด็ก โครงการวันเด็ก ร้อยละของจานวน
(ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
เล็ก)
เล็ก)
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)

100

0

10,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

6,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

26

644101584

โครงการประชุม
ผูป้ กครอง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการประชุม
ผูป้ กครอง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

27

644101588

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
ความสาเร็จของศูนย์
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร สร้าง
การรับรู้ของผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย (ร้อยละของ
ความสาเร็จของศูนย์
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
(International
Communications and
Public Relations
Center))
โครงการหนูน้อย โครงการหนูน้อย ร้อยละของจานวน
ทัศนศึกษา (ศูนย์ ทัศนศึกษา (ศูนย์ หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
พัฒนาเด็กเล็ก) พัฒนาเด็กเล็ก) สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

20,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

5,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

28

644101591

โครงการวัน
สงกรานต์ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการวัน
สงกรานต์ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

29

644101589

30

644101592

ตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา จานวนกิจกรรมที่มี
บุคลากรศูนย์
บุคลากรศูนย์
ส่วนร่วมกับชุมชนหรือ
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมเพื่อการ
(ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็ก สื่อสารองค์กร
เล็ก)
เล็ก)
(กิจกรรม)
อุดหนุนโครงการ อุดหนุนโครงการ ร้อยละของบัณฑิตมี
ผลิตพยาบาลเพิ่ม ผลิตพยาบาลเพิ่ม งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

5,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

2

0

28,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

0

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

31

644101592

อุดหนุนโครงการ โครงการฝึก
ผลิตพยาบาลเพิ่ม ภาคปฏิบัติของ
นิสติ สาขา
พยาบาลศาสตร์
ประจาปี
การศึกษา 2563

32

644101592

33

644101592

อุดหนุนโครงการ โครงการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม สนับสนุนการ
นาเสนอผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติของ
นิสติ
อุดหนุนโครงการ โครงการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม สนับสนุนการ
นาเสนอผลงาน

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2,000,000 1,074,155

คณะพยาบาล
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
ร้อยละของหลักสูตรที่
มีนวัตกรรมของนิสิต
(ร้อยละ)

100

0

100

0

150,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน
(โครงการ)

1

0

150,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

34

644101592

อุดหนุนโครงการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม

35

644101592

อุดหนุนโครงการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม

กิจกรรม
วิชาการและ
นวัตกรรมในการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติของ
นิสติ
โครงการจัดทา
ข้อสอบประมวล
ความรู้
ความสามารถ
ทางการพยาบาล
และพัฒนาคลัง
ข้อสอบ
โครงการ
สนับสนุนอาจารย์
ในการจัดทา
ผลงานวิชาการ
หนังสือ ตาราและ
สื่อการสอน

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบัณฑิตมี
งานทาและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอน
(โครงการ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

200,000

154,000

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

0

150,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

36

644101592

อุดหนุนโครงการ โครงการทานุ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพพยาบาล

37

644101592

อุดหนุนโครงการ โครงการพัฒนา
ผลิตพยาบาลเพิ่ม ศักยภาพนักวิจัย

38

644101592

อุดหนุนโครงการ โครงการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม พัฒนาการ
บริหารและ
ดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPex

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวน
หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)
มีระบบสนับสนุนการ
วิจัย (Research
Supportive System)
(ระบบ)
บุคลากรที่ผ่านการ
อบรม EdPEx / TQA
(คน)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

60,000

15,075

คณะพยาบาล
ศาสตร์

1

0

500,000

5,000

คณะพยาบาล
ศาสตร์

2

0

100,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

39

644101592

40

644101592

41

644101592

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

อุดหนุนโครงการ โครงการ 1 คณะ การบริการวิชาการ
ผลิตพยาบาลเพิ่ม 1 สัญลักษณ์
เพื่อสร้างชุมชน
ความสาเร็จ
นวัตกรรม จานวน
ชุมชนนวัตกรรม (นับ
ซ้า) (จานวนชุมชน
นวัตกรรม)
อุดหนุนโครงการ โครงการ Nurse ร้อยละของจานวน
ผลิตพยาบาลเพิ่ม UP Green
หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร UP Thainess
(ร้อยละ)
อุดหนุนโครงการ โครงการบูรณา ร้อยละของจานวน
ผลิตพยาบาลเพิ่ม การองค์ความรู้ หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ด้านสุขภาพกับ สร้างวัฒนธรรม
ภูมปิ ัญญา
องค์กร UP Thainess
ท้องถิ่น
(ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

30,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

50,000

5,350

คณะพยาบาล
ศาสตร์

100

0

60,000

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

42

644101592

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

อุดหนุนโครงการ โครงการ
ร้อยละของบัณฑิตมี
ผลิตพยาบาลเพิ่ม พัฒนาอัตลักษณ์ งานทาและประกอบ
นิสติ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ
ของบัณฑิตใน
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย) (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

32,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

คณะพยาบาล
ศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644101116

โครงการจัดทา
ข้อสอบปลายภาค
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา
2563

โครงการจัดทา
ข้อสอบปลายภาค
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา
2563

2

644101117

3

644101117

ตัวชี้วัด

1. ข้อสอบของ
คณะ
แพทยศาสตร์ที่
ส่งเข้าระบบการ
จัดทาข้อสอบ
ได้รับการทา
ร้อยละ 100
โครงการจัดทา
โครงการจัดทา
ข้อสอบได้รับ
ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบกลางภาค การจัดทาตาม
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
ระยะเวลาที่
ปลาย ปี
ปลาย ปี
กาหนด ร้อยละ
การศึกษา 2563 การศึกษา 2563 100
โครงการจัดทา
โครงการจัดทา
นิสตได้ผ่านการ
ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบกลางภาค สอบวัดผลและ
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
ประเมิลผล
ปลาย ปี
ปลาย ปี
การศึกษา 2563 การศึกษา 2563

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

100

90

90

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

54,707

54,707 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

4

644101118

โครงการจัดทา
ข้อสอบปลายภาค
ภาคการศึกษา
ปลาย ปี
การศึกษา 2563

โครงการจัดทา
ข้อสอบปลายภาค
ภาคการศึกษา
ปลาย ปี
การศึกษา 2563

5

644101119

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการจัดทา
โครงการจัดทา
ประเด็น
ข้อสอบปลายภาค ข้อสอบปลายภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1
ภาคการศึกษาฤดู ภาคการศึกษาฤดู การเตรียมคน
ร้อน ปีการศึกษา ร้อน ปีการศึกษา และเสริมสร้าง
2563
2563
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

6

644101120

โครงการจัดทา
ข้อสอบกลางภาค
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา
2564

โครงการจัดทา
ข้อสอบกลางภาค
ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา
2564

7

644101121

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการประเมิน โครงการประเมิน ประเด็น
คุณภาพ
คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การศึกษา คณะ การศึกษา คณะ การเตรียมคน
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

20,000

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8

644101122

Cultural
Innovation
นวัตกรรมทาง
วัฒนธรรม
นิสติ ที่ฝกึ
ปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินการ
ฝึกงานตามที่
กาหนด

0

14,350

14,350 คณะแพทยศาสตร์

644101123

80

93.93

49,500

49,500 คณะแพทยศาสตร์

10

644101124

โครงการ
สมาพันธ์นสิ ิต
คณะ
แพทยศาสตร์
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 2)
รหัส 60
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 1)

150

9

โครงการ
สมาพันธ์นสิ ิต
คณะ
แพทยศาสตร์
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 2)
รหัส 60
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 1)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

0

0

62,100

62,100 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

11

644101125

0

0

124,400

644101126

โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 2)
รหัส 61
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 3)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

12

โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 2)
รหัส 61
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 3)

นิสติ ที่ฝกึ
ปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินการ
ฝึกงานตามที่
กาหนด

80

0

154,850 109,250 คณะแพทยศาสตร์

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

13

644101126

โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 3)

โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (ฝึก 3)

14

644101127

ตัวชี้วัด

นิสติ ที่ฝกึ
ปฏิบัติงานนา
ความรูท้ าง
ทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง
โครงการประเมิน โครงการประเมิน ประเด็น
หลักสูตรวิทยา
หลักสูตรวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ศาสตรบัณทิต
ศาสตรบัณทิต
การเตรียมคน
สาขาวิชา
สาขาวิชา
และเสริมสร้าง
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉิน ศักยภาพคน
การแพทย์
การแพทย์
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

154,850 109,250 คณะแพทยศาสตร์

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

15

644101128

16

644101129

โครงการ
สมาพันธ์นสิ ิต
นักศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
โครงการสอบ
comprehensive
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (MCQ
+ OSCE)

โครงการ
สมาพันธ์นสิ ิต
นักศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
โครงการสอบ
comprehensive
สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (MCQ
+ OSCE)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

6,000

6,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

17

644101130

โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสติ
ในการสอบ
National license

โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสติ
ในการสอบ
National license

18

644101131

โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการผดุง
ครรภ์ (ชั้นปีที่ 3)

โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการผดุง
ครรภ์ (ชั้นปีที่ 3)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ร้อยละของผูใ้ ช้
บัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจใน
สมรรถนะของ
บัณฑิตในระดับ
4 คะแนนขึน้ ไป
(จากคะแนนเต็ม
5) (ร้อยละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

27,000

27,000 คณะแพทยศาสตร์

80

0

41,770

41,770 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

19

644101132

20

644101133

โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ (ชั้น
ปีที่ 4)
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
การฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ชั้นปี
ที่ 4 รหัส 61
(เทอม 1)

โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ (ชั้น
ปีที่ 4)
โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
การฝึกงานนิสติ
สาขาวิชา
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ชั้นปี
ที่ 4 รหัส 61
(เทอม 1)

นิสติ ชั้นปีที่ 4
จานวน 21 คน
ที่ฝึกปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จตรง
ตามแผน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

2,000

2,000 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

21

644101134

22

644101135

23

644103011

โครงการ
โครงการศึกษา
สมุนไพรตาม
ธรรมชาติ

กิจกรรม
โครงการศึกษา
สมุนไพรตาม
ธรรมชาติ

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการสอบ
โครงการสอบ
ประเด็น
comprehensive comprehensive ยุทธศาสตร์ที่ 1
สาขาวิชา
สาขาวิชา
การเตรียมคน
การแพทย์แผน
การแพทย์แผน
และเสริมสร้าง
ไทยประยุกต์ (NL ไทยประยุกต์ (NL ศักยภาพคน
1, 2 และ 3)
1, 2 และ 3)
ด้านนิสติ
โครงการไหว้ครู โครงการไหว้ครู จานวนผูเ้ ข้าร่วม
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

90

0

25,000

25,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

24

644101136

25

644101137

26

644101138

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการกีฬา
โครงการกีฬา
ประเด็น
สมาพันธ์แพทย์ สมาพันธ์แพทย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนไทยประยุกต์ แผนไทยประยุกต์ การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
โครงการนิเทศ
โครงการนิเทศ
นิสติ ฝึกปฏิบัติ
งานและติดตาม งานและติดตาม ทางวิชาชีพใน
การฝึกงานนิสติ
การฝึกงานนิสติ
สถานบริการ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาธารณสุข
การแพทย์แผน
การแพทย์แผน
ตามที่กาหนด
ไทยประยุกต์ชั้นปี ไทยประยุกต์ชั้นปี
ที่ 4 รหัส 60
ที่ 4 รหัส 60
(เทอม 1)
(เทอม 1)
โครงการนิเทศ
โครงการนิเทศ
นิสติ สาขาวิชา
งานและติดตาม งานและติดตาม การส่งเสริม
การฝึกงานนิสติ
การฝึกงานนิสติ
สุขภาพออก
สาขาการส่งเสริม สาขาการส่งเสริม ฝึกงานวิชาชีพ
สุขภาพ
สุขภาพ
จานวน 80 คน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

100

0

16,268

16,268 คณะแพทยศาสตร์

80

0

10,600

10,600 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

27

644101138

28

644101139

โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
การฝึกงานนิสติ
สาขาการส่งเสริม
สุขภาพ
โครงการสอบ
Comprehensive
สาขาส่งเสริม
สุขภาพ

โครงการนิเทศ
งานและติดตาม
การฝึกงานนิสติ
สาขาการส่งเสริม
สุขภาพ
โครงการสอบ
Comprehensive
สาขาส่งเสริม
สุขภาพ

29

644104011

โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ

โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ

นิสติ สาขาวิชา
การส่งเสริม
สุขภาพ ชั้นปีที่ 4
ได้รับการฝึกงาน
จานวน 80 คน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

10,600

10,600 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

30

644103012

โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ

โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ

31

644103012

โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ

โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด
คณะอาจารย์
และนิสติ
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ชั้นปีที่ 1-4
จานวน 225 คน
เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
. คณะอาจารย์
และนิสติ
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ชั้นปีที่ 1-4
จานวน 225 คน
มีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70

0

5,000

5,000 คณะแพทยศาสตร์

3.51

0

5,000

5,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

32

644101140

33

644101141

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อยู่ในระดับดี
มาก (3.51
คะแนนขึ้นไป)
โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุง ประเด็น
หลักสูตรวิทยา
หลักสูตรวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ศาสตรบัณฑิต
ศาสตรบัณฑิต
การเตรียมคน
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการ
และเสริมสร้าง
ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการอนามัย โครงการอนามัย ประเด็น
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สัมพันธ์ หลักสูตร สัมพันธ์ หลักสูตร การเตรียมคน
วิทยาศาสตรบัณ วิทยาศาสตรบัณ และเสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ทิต สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

ทิต สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
นิสติ มีทักษะและ
ความสามารถ
ร้อยละ 80

34

644101142

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

35

644101143

โครงการเตรียม
ความพร้อม
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการเตรียม
ความพร้อม
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

80

80

30,000

30,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

36

644101143

37

644101144

โครงการเตรียม
ความพร้อม
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
โครงการนิเทศ
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการเตรียม
ความพร้อม
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
โครงการนิเทศ
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

นิสติ เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
100

100

100

นิสติ ได้เรียนรู้
จากภาคทฤษฎี
เชื่อมโยง สู่การ
ทางาน
ภาคปฏิบัติใน
สถานที่ทางาน
พัฒนานิสติ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมช่วย
เสริมทักษะ การ
เรียนรู้ใน

80

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000

30,000 คณะแพทยศาสตร์

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

38

รหัส

644101144

โครงการ

โครงการนิเทศ
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

โครงการนิเทศ
นิสติ สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ศตวรรษที่ 21
เพื่อสร้าง
ประสบการณ์
และพัฒนาให้
นักศึกษามีความ
พร้อมด้วย
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
นิสติ ชั้นปีที่ 4
และปีที่ 5
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
อนามัย
สิง่ แวดล้อม
และหลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

100

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

39

รหัส

644101145

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
คู่ขนาน
นิตศิ าสตร์ และ
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
คู่ขนาน
เศรษฐศาสตร์
ได้รับการฝึกงาน
ร้อยละ 100
โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุง ประเด็น
หลักสูตรวิทยา
หลักสูตรวิทยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ศาสตรบัณทิต
ศาสตรบัณทิต
การเตรียมคน
สาขาวิชาอนามัย สาขาวิชาอนามัย และเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ศักยภาพคน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด้านการเรียน
การสอน
40

644101146

41

644101147

โครงการเขียน
เอกสาร
ประกอบการสอน
ตารา สื่อ หนังสือ
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
โครงการสอบ
Comprehensive
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการเขียน
เอกสาร
ประกอบการสอน
ตารา สื่อ หนังสือ
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม
โครงการสอบ
Comprehensive
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณทิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

42

644105008

โครงการบูรณา
การการเรียนการ
สอนและบริการ
วิชาการ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณ
ทิต สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณา
การการเรียนการ
สอนและบริการ
วิชาการ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณ
ทิต สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

นิสติ ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
อนามัย
สิง่ แวดล้อม
นิสติ หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต
2560 ชั้นปี 3
และนิสติ
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
80

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และหลักสูตร
เศรษฐศาสตร
บัณฑิต 2560
ชั้นปี 3 จานวน
ทั้งสิน้ 60 คน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

43

644105008

โครงการบูรณา
การการเรียนการ
สอนและบริการ
วิชาการ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณ
ทิต สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

โครงการบูรณา
การการเรียนการ
สอนและบริการ
วิชาการ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณ
ทิต สาขาวิชา
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มคี ุณภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาการและ
วิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น การ
เปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
ประเทศชาติและ
ประชาคม
อาเซียน เพื่อให้
นิสติ ได้เรียนรู้
จากภาคทฤษฎี
เชื่อมโยง สู่การ
ทางาน
ภาคปฏิบัติใน
สถานที่ทางาน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
80

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

44

รหัส

644101148

โครงการ

โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสติ
ก่อนฝึกงาน ภาค
โรงพยาบาล

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสติ
ก่อนฝึกงาน ภาค
โรงพยาบาล

พัฒนานิสติ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมช่วย
เสริมทักษะ การ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
เพื่อสร้าง
ประสบการณ์
และพัฒนาให้
นักศึกษามีความ
พร้อมด้วย
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

45

644101149

46

644101150

47

644101151

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสติ
ก่อนฝึกงาน ภาค
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล สาขาวิชา
อนามัยชุมชน
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่โลก
การทางานใน
อนาคต (Carreer
ready guide)

โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสติ
ก่อนฝึกงาน ภาค
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล สาขาวิชา
อนามัยชุมชน
โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่โลก
การทางานใน
อนาคต (Carreer
ready guide)

ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
โครงการอบรมครู โครงการอบรมครู ความพึงพอใจ
พี่เลี้ยงประจา
พี่เลี้ยงประจา
ของอาจารย์
แหล่งฝึก
แหล่งฝึก
บุคลากร นิสิต

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

60

60

115,280 115,280 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

48

644101152

49

644101153

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
โครงการอบรมครู
พี่เลี้ยงประจา
แหล่งฝึก
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล)
โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล)

สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
โครงการอบรมครู
พี่เลี้ยงประจา
แหล่งฝึก
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล)
โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล)

และครูพี่เลี้ยง
ต่อกระบวนการ
อบรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

50

644101154

โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)

โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)

80

100

496,756 496,756 คณะแพทยศาสตร์

51

644101154

100

496,756 496,756 คณะแพทยศาสตร์

644101155

โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค

80

52

โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค

ร้อยละของผูใ้ ช้
บัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจใน
สมรรถนะของ
บัณฑิตในระดับ
4 คะแนนขึน้ ไป
(จากคะแนนเต็ม
5) (ร้อยละ)
นิสติ สาขาวิชา
อนามัยชุมชนที่
ออกฝึกงาน
วิชาชีพผ่านการ
ฝึกงานวิชาชีพ
นิสติ หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชา
สาธารณสุข

100

100

9,684

9,684 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

53

644101155

54

644101156

โครงการ

กิจกรรม

โรงพยาบาล)
นิสติ ตกแผนปี
การศึกษา
1/2563

โรงพยาบาล)
นิสติ ตกแผนปี
การศึกษา
1/2563

โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
นิสติ ตกแผนปี
การศึกษา
1/2563
โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ

โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
นิสติ ตกแผนปี
การศึกษา
1/2563
โครงการนิเทศ
และติดตามการ
ฝึกงานนิสติ

ตัวชี้วัด
ศาสตร์ แขนง
วิชาอนามัย
ชุมชน จานวน 6
คนได้รับการ
ฝึกงานครบถ้วน
ตามแผนการฝึก
ในหลักสูตร
อาจารย์ผู้นเิ ทศ
ครูพี่เลี้ยงแหล่ง
ฝึก และนิสติ
ฝึกงาน มีความ
พึงพอใจต่อการ
โครงการอย่าง
น้อย 3.51 ใน
แบบปะเมิน 5
มาตรวัดระดับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

3.51

3.51

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9,684

9,684 คณะแพทยศาสตร์

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

55

644101157

56

644104013

57

644104013

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
นิสติ ตกแผนปี
การศึกษา
1/2564
โครงการสอบ
Comprehensive
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน (ภาค
โรงพยาบาล)
นิสติ ตกแผนปี
การศึกษา
1/2564
โครงการสอบ
Comprehensive
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

โครงการวิจัย
ประเมินผลการ
เรียนรู้ในชัน้ เรียน
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน
โครงการวิจัย
ประเมินผลการ

โครงการวิจยั
ประเมินผลการ
เรียนรู้ในชัน้ เรียน
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน
โครงการวิจัย
ประเมินผลการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียน

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

1

1

3,000

3,000 คณะแพทยศาสตร์

นิสติ ชั้นปีที่ 4
สาขาอนามัย

80

100

3,000

3,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

58

644101158

เรียนรู้ในชัน้ เรียน
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิต
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

เรียนรู้ในชัน้ เรียน
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิต
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

59

644101158

60

644101158

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชุมชน เข้าร่วม
30 คน

มีการบริการ
นวัตกรรม
สุขภาพและ
วิชาการให้กับ
ชุมชน อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา กิจกรรมจิต
ศักยภาพของนิสิต ศักยภาพของนิสิต อาสาในการ
สาขาวิชาอนามัย สาขาวิชาอนามัย พัฒนาชุมชน 1
ชุมชน
ชุมชน
กิจกรรม
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา ความพึงพอใจ
ศักยภาพของนิสิต ศักยภาพของนิสิต ของผู้เข้าร่วม
สาขาวิชาอนามัย สาขาวิชาอนามัย โครงการ
ชุมชน
ชุมชน
มากกว่า 3.51
คะแนน จาก 5
คะแนน

1

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

1

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

61

644101159

โครงการมอบเข็ม
พระบิดาและเสื้อ
กาวน์ของ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

โครงการมอบเข็ม
พระบิดาและเสื้อ
กาวน์ของ
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

62

644101160

โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน

63

644101161

โครงการค่าย
อาสาอนามัย
ชุมชน

โครงการค่าย
อาสาอนามัย
ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
จานวนนิสิตเข้า
ร่วมค่ายอาสา
อนามัยชุมชน
จานวน 60 คน
จากนิสิตชั้นปีที่
1-3 หลักสูตร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

80

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาธารณสุขศา
สตรบัณทิต
(สาขาวิชา
อนามัยชุมชน)
64

644101161

65

644101162

โครงการค่าย
อาสาอนามัย
ชุมชน

โครงการค่าย
อาสาอนามัย
ชุมชน

มีการบริการ
นวัตกรรม
สุขภาพและ
วิชาการให้กับ
ชุมชน อย่าง
น้อย 1 เรื่องและ
กิจกรรมจิต
อาสาในการ
พัฒนาชุมชน
โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุง ประเด็น
หลักสูตร
หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สาธารณสุขศา
สาธารณสุขศา
การเตรียมคน
สตรบัณฑิต
สตรบัณฑิต
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

1

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด้านการเรียน
การสอน
66

644101163

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย

67

644101164

โครงการเตรียม
ความพร้อม
นิสติ สหกิจศึกษา
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย

โครงการเตรียม
ความพร้อม
นิสติ สหกิจศึกษา
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
นิสติ ชั้นปีที่ 4
และ 5หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย คณะ
แพทยศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ

0

0

100

100

0

0 คณะแพทยศาสตร์

20,000

20,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

68

644101165

โครงการเชื่อม
ความสัมพันธ์อาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัย

โครงการเชื่อม
ความสัมพันธ์อาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัย

69

644101166

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
โครงการ
โครงการ
นิสติ สาขาอาชี
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
วอนามัยและ
ประสบการณ์และ ประสบการณ์และ ความปลอดภัย
ฝึกสุขศาสตร์
ฝึกสุขศาสตร์
สามารถเก็บ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
และวิเคราะห์
ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนบน ตัวอย่างในงาน
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมใน
สถาน
ประกอบการได้
อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐาน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

80

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

70

644101166

โครงการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์และ
ฝึกสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนบน

โครงการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์และ
ฝึกสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนบน

71

644101167

โครงการสอบ
Comprehensive
สาขาวิชาอาชีวอ

โครงการสอบ
Comprehensive
สาขาวิชาอาชีวอ

นิสติ สาขาอาชี
วอนามัยและ
ความปลอดภัย
สามารถนาผล
การตรวจวัด
เปรียบเทียบกับ
กฎหมายหรือ
มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องได้
พร้อมให้
คาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะ
สาหรับ
มาตรการการ
แก้ไขและ
ป้องกันได้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
นามัยและความ
ปลอดภัย

72

644101168

73

644101169

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการฝึก
โครงการฝึก
ประเด็น
ปฏิบัติและเพิ่มพูน ปฏิบัติและเพิ่มพูน ยุทธศาสตร์ที่ 1
ทักษะการ
ทักษะการ
การเตรียมคน
ดับเพลิงและ
ดับเพลิงและ
และเสริมสร้าง
อพยพหนีไฟ
อพยพหนีไฟ
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการนิเทศ
โครงการนิเทศ
นิสติ ชั้นปีที่ 4
และติดตามการ และติดตามการ และ ปี 5
ฝึกสหกิจศึกษา ฝึกสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยา
ของนิสิต
ของนิสิต
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอ สาขาวิชาอาชีวอ สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ นามัยและความ นามัยและความ
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย คณะ
(สาหรับนิสิตปี 4) (สาหรับนิสิตปี 4) แพทยศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นามัยและความ
ปลอดภัย

0

0

70,000

70,000 คณะแพทยศาสตร์

100

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 85 คน
ได้รับการฝึก
ประสบการณ์
ร้อยละ 100
74

644104014

75

644104015

โครงการวิจัย
บูรณาการการ
เรียนการสอนและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย
โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย

โครงการวิจัย
บูรณาการการ
เรียนการสอนและ
บริการวิชาการ
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย
โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน
สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความ
ปลอดภัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

76

644104016

77

644105009

78

644101170

โครงการ

กิจกรรม

โครงการ
สนับสนุนการ
นาเสนอ
ผลงานวิจัยใน
ระดับประเทศ

โครงการ
สนับสนุนการ
นาเสนอ
ผลงานวิจัยใน
ระดับประเทศ

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
โครงการบริการ โครงการบริการ ประเด็น
วิชาการด้านอาชี วิชาการด้านอาชี ยุทธศาสตร์ที่ 3
วอนามัย ความ วอนามัย ความ การบริการ
ปลอดภัยและ
ปลอดภัยและ
วิชาการเพื่อ
สภาพแวดล้อมใน สภาพแวดล้อมใน พัฒนาชุมชน
การทางาน
การทางาน
สังคม และ
ประเทศ
โครงการผลิต
โครงการผลิต
ประเด็น
ตารา และสื่อการ ตารา และสื่อการ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เรียนการสอน
เรียนการสอน
การเตรียมคน
สาขาวิชาอาชีวอ สาขาวิชาอาชีวอ และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

79

644101171

80

644101172

81

644101173

โครงการ

กิจกรรม

นามัยและความ
ปลอดภัย

นามัยและความ
ปลอดภัย

โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต

โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสต
รมหาบัณฑิต

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด้านการเรียน
การสอน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการปรับปรุง โครงการปรับปรุง ประเด็น
หลักสูตร
หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สาธารณสุขศา
สาธารณสุขศา
การเตรียมคน
สตรดุษฎีบัณฑิต สตรดุษฎีบัณฑิต และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการศึกษาดู โครงการศึกษาดู ประเด็น
งานแหล่งข้อมูล งานแหล่งข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ
วิจัยด้าน
สาธารณสุข

82

644101174

83

644105010

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการ
โครงการ
ประเด็น
ปฐมนิเทศแพทย์ ปฐมนิเทศแพทย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนจีน
แผนจีน
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการบริการ โครงการบริการ ประเด็น
วิชาการและ
วิชาการและ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
การบริการ
ประสบการณ์ทาง ประสบการณ์ทาง วิชาการเพื่อ
วิชาชีพสาขาวิชา วิชาชีพสาขาวิชา พัฒนาชุมชน
การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีน สังคม และ
ประเทศ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วิจัยด้าน
สาธารณสุข

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

84

644101175

โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
ใบอนุญาติ
ประกอบโรค
ศิลปะ

โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
ใบอนุญาติ
ประกอบโรค
ศิลปะ

85

644101176

86

644104017

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการเตรียม โครงการเตรียม ประเด็น
ความพร้อมก่อน ความพร้อมก่อน ยุทธศาสตร์ที่ 1
การฝึกงาน นิสิต การฝึกงาน นิสิต การเตรียมคน
แพทย์แผนจีน
แพทย์แผนจีน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการนาเสนอ โครงการนาเสนอ มีงานวิจัยส่งเข้า
ผลงานวิจัย/
ผลงานวิจัย/
ร่วม อย่างน้อย
นวัตกรรม
นวัตกรรม
7 เรื่อง
ระดับชาติ
ระดับชาติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

7

0

15,000

15,000 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาขาวิชา
สาขาวิชา
การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีน
87

644104017

88

644101177

89

644101178

โครงการนาเสนอ
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม
ระดับชาติ
สาขาวิชา
การแพทย์แผนจีน
โครงการเรียน
ปรับพืน้ ฐาน
ภาษาจีนแบบเข้ม

โครงการนาเสนอ
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม
ระดับชาติ
สาขาวิชา
การแพทย์แผนจีน
โครงการเรียน
ปรับพืน้ ฐาน
ภาษาจีนแบบเข้ม

โครงการแพทย์
จีนสัมพันธ์

โครงการแพทย์
จีนสัมพันธ์

งานวิจัยได้รับ
ตีพมิ พ์แบบ
Proceedings
อย่างน้อย 4
เรื่อง

4

0

15,000

15,000 คณะแพทยศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

รหัส

90

644101179

91

644101180

92

644101181

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการศึกษาดู โครงการศึกษาดู ประเด็น
งานโรงพยาบาล งานโรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1
แพทย์จีนใน
แพทย์จีนใน
การเตรียมคน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการจัดทา
โครงการจัดทา
ประเด็น
ข้อสอบปลายภาค ข้อสอบปลายภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น การเตรียมคน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
และเสริมสร้าง
2564
2564
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา ประเด็น
คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

0

0

0

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ที่

93

รหัส

644101182

โครงการ

โครงการพัฒนา
และประเมินการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร

กิจกรรม

โครงการพัฒนา
และประเมินการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร

ตัวชี้วัด
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0 คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
จานวนผลงาน
โครงงานวิจัย
ทางเภสัช
ศาสตร์
ดาเนินการเสร็จ
สิน้ 18
โครงงาน
ภายในภาค
เรียนที่ 2 ปี
การศึกษา
2563
ผลการประเมิน
การนาเสนอ
โครงงานอยู่ใน
ระดับผ่านตาม
เกณฑ์ประเมิน
โครงงานวิจัย
ทางเภสัช
ศาสตร์ คิดเป็น

1

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)

2

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
ของจานวน
โครงการ
ทั้งหมด
3

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)

4

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)

จานวน
งานวิจัย/
นวัตกรรมของ
นิสติ ที่มีโจทย์
จากการใช้
ชุมชนเป็นฐาน
จานวน 4
ผลงาน
จานวน
นวัตกรรม/วิจัย
ของนิสิตที่ได้รับ
การเผยแพร่
ระดับชาติ
จานวน 4
ผลงาน

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
จานวน
งานวิจัย/
นวัตกรรมของ
นิสติ ที่มีโจทย์
จากการใช้
ชุมชนเป็นฐาน
และเผยแพร่
ระดับนานาชาติ
(Scopus)
จานวน 1
ผลงาน
การใช้
งบประมาณใน
การดาเนิน
โครงการ
ภายใต้
งบประมาณ
ที่ตงั้ ไว้

5

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)

6

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
7

8

9

รหัส

โครงการ

644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน
644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน
644101185 โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอน วิจัย
นวัตกรรม และ
ชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (งานวิจัยทาง
เภสัชศาสตร์)
กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (โครงงานวิจัย
เครื่องสาอาง ปี 4)
กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอน
วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน (โครงงานวิจัย
เครื่องสาอาง ปี 4)

ดาเนินโครงการ
เสร็จสิน้ ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

100

0

162000 135000

คณะเภสัช
ศาสตร์

ได้หัวข้อ
โครงงานในการ
ทาวิจัยของ
นิสติ 10 หัวข้อ

100

0

106000

27000

คณะเภสัช
ศาสตร์

ได้ผลงานวิจัยที่
มีสว่ นร่วมกับ
การใช้
ทรัพยากรณ์
จากชุมชุม 1
ผลงาน

100

0

106000

27000

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
10

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101183 โครงการเตรียม กิจกรรมเตรียมความ
ความพร้อม
พร้อมห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัช
ศาสตร์

ตัวชี้วัด
ผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ในการเตรียม
ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ
สาหรับจัดการ
เรียนการสอน
ในด้านความ
พร้อมและ
ความพึงพอใจ
ในภาพรวม
โดยมีผล
ประเมินไม่นอ้ ย
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

1050700

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

79435

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
11

12

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101183 โครงการเตรียม กิจกรรมเตรียมความ
ความพร้อม
พร้อมห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัช
ศาสตร์

ตัวชี้วัด

ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบอย่าง
น้อย 1 ห้องที่
ขอขึน้ ทะเบียน
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย
ใน
ห้องปฏิบัติการ
644101183 โครงการเตรียม กิจกรรมเตรียมความ จานวนพืช
ความพร้อม
พร้อมห้องปฏิบัติการ สมุนไพรเพิ่มขึน้
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์
5% ต่อ ปี
คณะเภสัช
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

1050700

79435

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

1050700

79435

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
13

14

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101184 โครงการพัฒนา กิจกรรมการฝึก
ด้านวิชาการและ ปฎิบัติงานบริบาล
การจัดการเรียน เภสัชกรรม
การสอน

ตัวชี้วัด

แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัช
กรรม ได้รับ
ค่าตอบแทน
คิดเป็นร้อยละ
100
644101184 โครงการพัฒนา กิจกรรมการฝึก
แหล่งฝึก
ด้านวิชาการและ ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ปฏิบัติงาน
การจัดการเรียน เภสัชกรรมภาคบังคับ วิชาชีพเภสัช
การสอน
กรรม ได้รบั
ค่าตอบแทน
คิดเป็นร้อยละ
100

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

200000 195950

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

200000

คณะเภสัช
ศาสตร์

0

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
15

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101184 โครงการพัฒนา กิจกรรมการฝึก
ด้านวิชาการและ ปฏิบัติงานเภสัชกร
การจัดการเรียน ครอบครัว
การสอน

ตัวชี้วัด
แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานปฐม
ภูมิ ได้รับ
ค่าตอบแทน
คิดเป็นร้อยละ
100

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

99700

ผลการ
เบิกจ่าย
0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
16

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101184 โครงการพัฒนา กิจกรรมการเตรียม
ด้านวิชาการและ ความพร้อมการฝึก
การจัดการเรียน ปฏิบัติงาน
การสอน

ตัวชี้วัด
แหล่งฝึก และ
นิสติ ปฏิบัติงาน
ปฐมภูมิ ฝึก
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัช
กรรมภาค
บังคับ และ
ปฏิบัติงาน
บริบาลเภสัช
กรรม ได้รับ
เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

0

100000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45977

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
17

18

19

รหัส

โครงการ

644101184 โครงการพัฒนา
ด้านวิชาการและ
การจัดการเรียน
การสอน
644101184 โครงการพัฒนา
ด้านวิชาการและ
การจัดการเรียน
การสอน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมนิเทศการฝึก นิเทศการฝึก
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
วิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 80
กิจกรรมเตรียมความ นิสติ พึงพอใจ
พร้อมปฏิบัติงานสห การจัดกิจกรรม
กิจศึกษานิสติ
เตรียมความ
สาขาวิชา
พร้อมก่อน
วิทยาศาสตร์
ฝึกสหกิจศึกษา
เครื่องสาอาง
ไม่น้อยกว่า 4.0
จาก 5.0
644101184 โครงการพัฒนา กิจกรรมเตรียมความ นิสติ ได้รับ
ด้านวิชาการและ พร้อมปฏิบัติงานสห ความรูจ้ าก
การจัดการเรียน กิจศึกษานิสติ
โครงการเตรียม
การสอน
สาขาวิชา
ความพร้อม
วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานสห
เครื่องสาอาง
กิจศึกษาไม่
น้อยกว่า 4.0
จาก 5.0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

36672

0

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

216000

2000

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

216000

2000

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
20

21

รหัส

โครงการ

644101184 โครงการพัฒนา
ด้านวิชาการและ
การจัดการเรียน
การสอน

กิจกรรม
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมปฏิบัติงานสห
กิจศึกษานิสติ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง

ตัวชี้วัด

ทางสาขาได้
ทราบปัญหา
และความ
ต้องการของ
สถาน
ประกอบการ
หรือหน่วยงาน
ที่รับนิสติ
ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
644101184 โครงการพัฒนา กิจกรรมเตรียมความ ทางสาขานิเทศ
ด้านวิชาการและ พร้อมปฏิบัติงานสห งานและเยี่ยม
การจัดการเรียน กิจศึกษานิสติ
ชมสถาน
การสอน
สาขาวิชา
ประกอบการ
วิทยาศาสตร์
หรือหน่วยงาน
เครื่องสาอาง
ฝึกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาได้
100%

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

0

216000

2000

คณะเภสัช
ศาสตร์

100

0

216000

2000

คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
ที่
22

รหัส

โครงการ

644101184 โครงการพัฒนา
ด้านวิชาการและ
การจัดการเรียน
การสอน

กิจกรรม
กิจกรรมงาน
นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง พ.ศ.
2563

ตัวชี้วัด
จานวน
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมจาก
การเรียนการ
สอน จานวน 10
ผลงานนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
90

0

ผลการ
เบิกจ่าย

100000 100000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะเภสัช
ศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
1

2

3

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101344 โครงการพัฒนา
อบรม เทคนิคการ
ศักยภาพของ
เขียนคู่มอื
บุคลากรสาย
ปฏิบัติงาน
สนับสนุนประจาปี
2564

ตัวชี้วัด

การพัฒนา
ศักยภาพ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
(Smart
Manpower)
(ร้อยละของผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร)
644101345 โครงการศึกษาดู โครงการศึกษาดู มีเครือข่ายความ
งานนอกสถานที่ งานนอกสถานที่
ร่วมมือในการ
ของนิสิต หลักสูตร ของนิสิต หลักสูตร ผลิตกาลังคน
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
(หลักสุตร)
644101346 โครงการค่าย
ค่ายวิชาการวิทย์ นิสติ ที่เข้าร่วม
วิชาการวิทย์แพทย์ แพทย์
โครงการได้
ประจาปี 2564
พัฒนาอัต

10

10

ผลการ
เบิกจ่าย
50,000 49,000

1

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

1

1

30,000

30,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลักษณ์ดา้ น
บุคลิกภาพ
4

644103021 โครงการรดน้าดา
หัวประเพณี
สงกรานต์
ประจาปี 2564

โครงการรดน้าดา
หัวประเพณี
สงกรานต์
ประจาปี 2564

5

644101347 โครงการผูบ้ ริหาร
พบบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101348 โครงการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564

ประชุมบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้งหมด

6

ประชุมบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้งหมด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

0

0

12,000

12,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

15,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

15,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
7

8

9

รหัส

โครงการ

644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์

ผูบ้ ริหารคณะ
1. จานวน
วิทยาศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วม
การแพทย์พบ
โครงการ
ผูป้ กครองนิสิตใหม่
ประจาปีการศึกษา
2564

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
12,400
0

ผูบ้ ริหารคณะ
2. ความพึง
วิทยาศาสตร์
พอใจต่อการ
การแพทย์พบ
ดาเนินโครงการ
ผูป้ กครองนิสิตใหม่
ประจาปีการศึกษา
2564

0

0

12,400

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ผูบ้ ริหารคณะ
3. ดาเนินการได้่
วิทยาศาสตร์
ตามเวลาที่
การแพทย์พบ
กาหนด
ผูป้ กครองนิสิตใหม่

0

0

12,400

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ
การแพทย์
ประจาปี 2564

10

11

644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประจาปีการศึกษา
2564
โครงการปฐมนิเทศ 1. จานวน
นิสติ ใหม่ประจาปี ผูเ้ ข้าร่วม
การศึกษา 2564 โครงการ

0

0

10,550

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

โครงการปฐมนิเทศ 2. คะแนนความ
นิสติ ใหม่ประจาปี พึงพอใจต่อการ
การศึกษา 2564 จัดดาเนินงาน
โครงการ

0

0

10,550

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
12

13

14

รหัส

โครงการ

644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศ 3. ดาเนินการได้
นิสติ ใหม่ประจาปี ตามเวลาที่
การศึกษา 2564 กาหนด

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
10,550
0

วันแรกพบ

1. จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

0

0

12,050

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

วันแรกพบ

2. คะแนนความ
พึงพอใจต่อการ
จัดดาเนินงาน
โครงการ

0

0

12,050

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การแพทย์
ประจาปี 2564
15

16

644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564

วันแรกพบ

3. ดาเนินการได้
ตามเวลาที่
กาหนด

0

0

12,050

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ค่ายปรับพืน้ ฐาน
Med-Sci CAMP
64

1. จานวน
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

0

0

45,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
17

18

19

รหัส

โครงการ

644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์

ค่ายปรับพืน้ ฐาน
Med-Sci CAMP
64

2. คะแนนความ
พึงพอใจต่อการ
จัดดาเนินงาน
โครงการ

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
45,000
0

ค่ายปรับพืน้ ฐาน
Med-Sci CAMP
64

3. ดาเนินการได้
ตามเวลาที่
กาหนด

0

0

45,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
น้องพี่

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

0

0

20,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
น้องพี่

คะแนนความพึง
พอใจต่อการจัด
ดาเนินงาน
โครงการ

0

0

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
น้องพี่

ดาเนินการได้
ตามเวลาที่
กาหนด

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

20,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

การแพทย์
ประจาปี 2564
20

21

644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101351 โครงการบุคลากร
พบผูป้ กครองนิสิต
และเชื่อมสัมพันธ์
น้องใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

22

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

23

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

24

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

กิจกรรม
ทาบุญตักบาตร
เดือน ตุลาคม
2563

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
ทาบุญตักบาตร
ประเด็น
เดือน พฤศจิกายน ยุทธศาสตร์ที่ 4
2563
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
ทาบุญตักบาตร
ประเด็น
เดือน ธันวาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
2563
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
4,500
0

0

0

4,250

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

4,250

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
25

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

ทาบุญตักบาตร
เดือน มกราคม
2564

26

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

ทาบุญตักบาตร
เดือน กุมภาพันธ์
2564

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน

0

0

4,250

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

4,250

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

27

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

ทาบุญตักบาตร
เดือน กรกฎาคม
2564

28

644103023 โครงการทาบุญ
ตักบาตร คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2564

ทาบุญตักบาตร
เดือน สิงหาคม
2564

29

644101349 โครงการตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN

โครงการตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้าง
และส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
4,250
0

0

0

4,250

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

10,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ
QA) หลักสูตร
ชีวเคมี ประจาปี
2564

กิจกรรม
QA) หลักสูตร
ชีวเคมี ประจาปี
2564

30

644101350 โครงการอบรม
อบรมเทคนิค
เทคนิคพืน้ ฐานทาง ปฏิบัติการทางจุล
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
ประจาปี 2564

31

644103022 โครงการเทิดทูน
พระคุณครู
ประจาปี 2564

32

644105023 โครงการบริการ บริการวิชาการแก่
วิชาการแก่
ผูส้ งู อายุ ครั้งที่ 1
ผูส้ ูงอายุ ประจาปี
2564

โครงการเทิดทูน
พระคุณครู
ประจาปี 2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเรียนการ
สอน
ร้อยละของนิสติ
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรูเ้ พิ่มมาก
ขึน้ ในระดับ 4
คะแนนขึ้นไป
(คะแนนเต็ม 5)
หน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร Thainess
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน

4

4

25,000

25,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

1

1

5,000

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

1,400

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สังคม และ
ประเทศ
33

644105023 โครงการบริการ บริการวิชาการแก่
วิชาการแก่
ผูส้ งู อายุ ครั้งที่ 2
ผูส้ ูงอายุ ประจาปี
2564

34

644105023 โครงการบริการ บริการวิชาการแก่
วิชาการแก่
ผูส้ งู อายุ ครั้งที่ 3
ผูส้ ูงอายุ ประจาปี
2564

35

644105023 โครงการบริการ
วิชาการแก่

บริการวิชาการแก่
ผูส้ ูงอายุ ครั้งที่ 4

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ

0

0

1,400

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

1,100

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

1,100

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ผูส้ ูงอายุ ประจาปี
2564

36

644101352 โครงการสหกิจ
วิทย์แพทย์
ประจาปี 2564

นิเทศนิสติ สหกิจ
ศึกษาตามสถาน
ประกอบการ

37

644101352 โครงการสหกิจ
วิทย์แพทย์
ประจาปี 2564

แสวงหาและสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ

ตัวชี้วัด
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
ูร้อยละของผูใ้ ช้
บัณฑิตมีความ
พึงพอใจใน
สมรรถนะของ
บัณฑิตในระดับ
4 คะเเนนขึ้นไป
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

83,000

30,545

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

12,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
38

39

40

รหัส

โครงการ

644101352 โครงการสหกิจ
วิทย์แพทย์
ประจาปี 2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การคัดเลือกรางวัล ประเด็น
นิสติ สหกิจดีเด่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
644105022 โครงการบริการ ตรวจอุจจาระหา ประเด็น
ตรวจพยาธิและ
ปรสิตในลาไส้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมสุขภาพ
การบริการ
ชุมชน ประจาปี
วิชาการเพื่อ
2564
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
644104040 โครงการนาเสนอ นาเสนอ
ร้อยละของ
ผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัยของ
จานวนนิสิตที่
นิสติ ครั้งที่ 6 (The นิสติ ครั้งที่ ุ6 (The ส่งผลงานเข้า
6Th Med-Sci
6th Med-Sci
ร่วม
Student
Student Research)

ผลการ
เบิกจ่าย
5,000
0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

0

0

35,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

80

87

25,000

25,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

600,000 288,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

644104046 โครงการสนับสนุน
การวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
644101353 โครงการวิทย์แพทย์ สัญจร
ประจาปี 2564

ทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564
วิทย์แพทย์สัญจร
ช่วงที1่

มีจานวนผลงาน
ตีพมิ พ์ระดับ
นานาชาติ

10

0

40

0

43,000

23,425

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

644101353 โครงการวิทย์แพทย์ สัญจร
ประจาปี 2564

วิทย์แพทย์สัญจร
ช่วงที่ 2

ร้อยละของ
จานวนนิสิตมา
จากโรงเรียน
คู่ความร่วมมือ
(คน)
ร้อยละของ
จานวนนิสิตมา
จากโรงเรียน
คู่ความร่วมมือ
(คน)

40

0

27,000

24,030

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

Research)
ประจาปี 2564
41

42

43

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
44

45

46

รหัส

โครงการ

644104044 โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
(Biosecurity)
ประจาปี 2564
644104044 โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
(Biosecurity)
ประจาปี 2564
644101354 โครงการกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่าง
คณะ ประจาปี
2564

อบรมเชิงปฏิบัติ
ด้านความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

จานวนหล่่กสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต
กาลังคน

2

2

ผลการ
เบิกจ่าย
30,000 29,936

อบรมเชิงปฏิบัติ
ด้านความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

มีระบบสนับสนุน
การวิจัย
(Research
Supportive
System) (ระบบ)

1

1

30,000

29,936

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

แข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ระหว่าง
คณะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

0

0

15,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

47

644104041 โครงการพี่เลี้ยง
นักวิจัย ประจาปี
2564

48

644104041 โครงการพี่เลี้ยง
นักวิจัย ประจาปี
2564

49

644104041 โครงการพี่เลี้ยง
นักวิจัย ประจาปี
2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

Medical Sciences ประเด็น
Paper Camp 2021 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
อบรมการยื่นขอรับ ประเด็น
สิทธิบัตรหรืออนุ ยุทธศาสตร์ที่ 2
สิทธิบัตร (Patent การสร้าง
/Petty Paten)
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
การจับคู่นักวิจัย
ประเด็น
และสถาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ประกอบการ
การสร้าง
(matching)
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
14,000
0

0

0

6,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

10,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
50

644101357 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ
EdPEx ประจาปี
2564

51

644101355 โครงการตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN
QA) หลักสูตรจุล
ชีววิทยา ประจาปี
2564
644101356 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรจุล

52

การให้ความรู้และ
การตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ
EdPEx
ตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร (AUN
QA) หลักสูตรจุล
ชีววิทยา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส

0

0

30,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน

0

0

10,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดาเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน

0

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ
ชีววิทยา ประจาปี
2564

53

54

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
644101358 โครงการพัฒนา
การอบรมให้
ประเด็น
อาจารย์สู่มอื อาชีพ ความรูเ้ กี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการสอน
แนวทางการ
การเตรียมคน
ประจาปี 2564
พัฒนาอาจารย์
และเสริมสร้าง
ตามกรอบ
ศักยภาพคนด้าน
มาตรฐานอาจารย์ การเรียนการ
มืออาชีพ
สอน
644101358 โครงการพัฒนา
พี่เลี้ยงอาจารย์มอื ประเด็น
อาจารย์สู่มอื อาชีพ อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการสอน
การเตรียมคน
ประจาปี 2564
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จุลชีววิทยา
ประจาปี 2564

0

0

17,500

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

12,500

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
55

56

57

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101378 โครงการฝึกทักษะ การผลิตสื่อการ
ภาษาอังกฤษให้กับ เรียนการสอน
นิสติ คณะ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
644101360 โครงการพัฒนา
การอบรมเชิง
ประเด็น
ทักษะความเป็น
ปฏิบัติการทักษะ ยุทธศาสตร์ที่ 1
ผูน้ าและการ
ความเป็นผู้นาและ การเตรียมคน
ทางานเป็นทีม
การทางานเป็นทีม และเสริมสร้าง
ให้แก่นสิ ิต (ทุติย
ศักยภาพคนด้าน
นิเทศ) ประจาปี
การเรียนการ
2564
สอน
644101359 โครงการ
การแลกเปลี่ยน
ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้กับศิษย์เก่า ยุทธศาสตร์ที่ 1
กับศิษย์เก่าและ
และผูป้ ระกอบการ การเตรียมคน
ผูป้ ระกอบการ
และเสริมสร้าง
ประจาปี 2564
ศักยภาพคนด้าน

ผลการ
เบิกจ่าย
0
0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

0

0

30,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

30,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเรียนการ
สอน
58

644104042 โครงการสนับสนุน สนับสนุนการทา
การทาต้นแบบ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประจาปี 2564

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
การสร้างเครือข่าย มีเครือข่ายความ
ความร่วมมือ
ร่วมมือกับ
ระหว่างคณะ
ภาคเอกชน
วิทยาศาสตร์
(เครือข่าย)
การแพทย์กับ
ภาคเอกชน
หลักสูตรชีวเคมี
(ช่วงที่ 1 )

0

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

59

644104043 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
ประจาปี 2564

1

0

75,000

75,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

60

644104043 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
ประจาปี 2564

61

644104043 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
ประจาปี 2564

62

644104043 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ

กิจกรรม
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์กับ
ภาคเอกชน
หลักสูตรชีวเคมี
(ช่วงที่ 1 )
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์กับ
ภาคเอกชน
สาขาวิชาสรีรวิทยา
(ช่วงที่ 2)
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างคณะ

กาหนดโจทย์
วิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน
(โจทย์วิจัย)

1

0

ผลการ
เบิกจ่าย
75,000 75,000

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
(เครือข่าย)

1

0

25,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กาหนดโจทย์
วิจัยร่วมกับ

1

0

25,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ
ภาคเอกชน
ประจาปี 2564

63

644101361 โครงการโภชน
สัมพันธ์ ประจาปี
2564

64

644101362 โครงการ Green
Office ประจาปี
2564

กิจกรรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์กับ
ภาคเอกชน
สาขาวิชาสรีรวิทยา
(ช่วงที่ 2)
ร่วมกิจกรรมโภชน
สัมพันธ์

Green Office

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ภาคเอกชน
(โจทย์วิจัย)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
มีกิจกรรม
ส่งเสริม
โครงการ
สานักงานสีเขียว
(โครงการ)

0

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

1

1

10,000

10,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

65

644105024 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ประจาปี 2564

66

644104045 โครงการยกระดับ
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับมาตรฐาน
ESPReL ประจาปี
2564

67

กิจกรรม
ส่งเสริม
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชน

ช่วงที่ 2 การ
ฝึกอบรม สัมมนา
อภิปราย และ
บรรยายเรื่องการ
ยกระดับความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับมาตรฐาน
ESPReL
644104045 โครงการยกระดับ ช่วงที่ 1 เตรียม
ความปลอดภัย
ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการที่ สาหรับการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ
วิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชน
สังคม และ
ประเทศ
มีระบบ ESPReL
ที่ผ่านการ
ประเมิน

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
20,000
0

1

0

10,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้าง

0

0

5,000

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ
ได้รับมาตรฐาน
ESPReL ประจาปี
2564

68

644101367 โครงการนิสติ วิทย์
แพทย์ใจอาสาเพื่อ
ชุมชน ประจาปี
2564

69

644101367 โครงการนิสติ วิทย์
แพทย์ใจอาสาเพื่อ
ชุมชน ประจาปี
2564

70

644101363 โครงการนิสติ
ฝึกงาน หลักสูตร

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประเมินเพื่อรับรอง งานวิจัยและ
มาตรฐาน ESPRel นวัตกรรม และ
การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ
สารวจพืน้ ในการ ประเด็น
ดาเนินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
นิสติ วิทย์แพทย์ใจ ประเด็น
อาสา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
กิจกรรมย่อยครั้งที่ ร้อยละของ
1 การเตรียมความ จานวนนิสิต
พร้อมก่อนฝึกงาน ทั้งหมดได้รับ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

1,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

39,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

80

0

0

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จุลชีววิทยา
ประจาปี 2564

71

72

ข้อมูลการเตรียม
ความพร้อม
สาหรับการไป
ฝึกงาน
644101363 โครงการนิสติ
กิจกรรมย่อยครั้งที่ ร้อยละของ
ฝึกงาน หลักสูตร 2 นิเทศนิสติ
จานวนนิสิต
จุลชีววิทยา
ฝึกงาน
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประจาปี 2564
ฝึกงานผ่านการ
ประเมินการ
ฝึกงาน
644101364 โครงการปัจฉิม
อบรมให้แก่นิสติ
ประเด็น
นิเทศ คณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
วิทยาศาสตร์
การเตรียมคน
การแพทย์ (ปัจฉิม
และเสริมสร้าง
นิเทศ) ประจาปี
ศักยภาพคนด้าน
2564
การเรียนการ
สอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

80

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

27,000

20,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
73

74

75

รหัส

โครงการ

644101364 โครงการปัจฉิม
นิเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ (ปัจฉิม
นิเทศ) ประจาปี
2564
644101366 โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
ของนิสิต หลักสูตร
โภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
ประจาปี 2564

กิจกรรม
อบรมให้แก่นิสติ

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
ดูงานนอกสถานที่ ประเด็น
ที่โรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
รัฐบาลและ
การเตรียมคน
โรงพยาบาลเอกชน และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
644101365 โครงการอบรม
อบรมให้ความรู้
ประเด็น
สุขภาพด้าน
ด้านสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สุขภาพจิตนิสต
นิสติ คณะวิทยา
การเตรียมคน
คณะวิทยาศาสตร์ สาตร์การแพทย์
และเสริมสร้าง
การแพทย์
ศักยภาพคนด้าน

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
27,000 20,000

0

0

30,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

5,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเรียนการ
สอน
76

644105025 โครงการฝึก
ปฏิบัติการ
โภชนาการชุมชน
ประจาปี 2564

77

644101376 โครงการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
พะเยา

ครั้งที่ 1 กิจกรรม1
สารวจปัญหา
โภชนาการในชุมชน
กิจกรรม 2
ประเมินภาวะ
โภชนาการ และ
การบริโภคอาหาร
ของ อสม.กิจกรรม
3 สารวจอาหาร
พืน้ บ้านในชุมชน
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร

นิสติ ที่พิ้นที่การ
เรียนรู้เพื่อฝึก
ทักษะการให้
คาปรึกษา
(จานวนพืน้ ที่
การเรียนรู)้

1

1

19,350

19,350

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย

80

0

20,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พะเยา (ร้อยละ
80)
78

644101369 โครงการKMจัดซื้อ
จัดจ้างและ
บริหารงาน พัสดุ
ประจาปี 2564

79

644101368 โครงการฝึก
ปฏิบัติการ
โภชนาการทาง
คลินิก ประจาปี
2564

80

644101368 โครงการฝึก
ปฏิบัติการ
โภชนาการทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารงาน
พัสดุ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ประเด็น
โรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพ
การเตรียมคน
ตาบล
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ประเด็น
โรงพยาบาลศูนย์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

85

86.94

6,000

6,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

5,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

10,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ
คลินิก ประจาปี
2564

81

82

83

กิจกรรม

ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
เตรียมความพร้อม ร้อยละของ
นิสติ ก่อนฝึกงาน จานวนนิสิตที่.....
ช่วงที่ 1

644101371 โครงการนิสติ
ฝึกงานหลักสูตร
โภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
ประจาปี 2564
644101371 โครงการนิสติ
นิเทศนิสติ ฝึกงาน
ฝึกงานหลักสูตร ครั้งที่ 1
โภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
ประจาปี 2564

644101371 โครงการนิสติ
ฝึกงานหลักสูตร
โภชนาการและ

ตัวชี้วัด

นิเทศนิสติ ฝึกงาน
ครั้งที่ 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

5,000

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

80

0

30,000

21,512

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

80

0

65,000

3,500

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

การกาหนดอาหาร
ประจาปี 2564
84

644101371 โครงการนิสติ
นิเทศนิสติ ฝึกงาน
ฝึกงานหลักสูตร ครั้งที่ 3
โภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
ประจาปี 2564

85

644101372 โครงการศึกษาดู ศึกษาดูงานนอก
งานนอกสถานที่ สถานที่ของนิสิต
ของนิสิต หลักสูตร หลักสูตรชีวเคมี
ชีวเคมี ประจาปี
2564

ตัวชี้วัด
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
ร้อยละของนิสติ
ที่เข้าร่วม
โครงการมี
ความรูเ้ พิ่มมาก
ขึน้ ในระดับ 4
คะแนนขึ้นไป
(คะแนนเต็ม 5)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

0

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

80

0

30,000

30,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
86

87

88

รหัส

โครงการ

644101373 โครงการตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN
QA) หลักสูตร
โภชนาการและ
กาหนดอาหาร
ประจาปี 2564
644101375 โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
โภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
ประจาปี 2564

644101375 โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
โภชนาการและ

0

ผลการ
เบิกจ่าย
10,000
0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

0

0

50,000

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

โครงการตรวจ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสูตร (AUN
QA) หลักสูตร
โภชนาการและ
กาหนดอาหาร
ประจาปี 2564
โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
โภชนาการและการ
กาหนดอาหาร
ประจาปี 2564

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน

0

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมคน
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
การเรียนการ
สอน
โครงการปรับปรุง ประเด็น
หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โภชนาการและการ การเตรียมคน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

การกาหนดอาหาร กาหนดอาหาร
ประจาปี 2564
ประจาปี 2564
89

644103024 โครงการทาบุญปี
ใหม่และเชื่อม
สัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ประจาปี 2564

ทาบุญตักบาตร
อาหารแห้ง ฟัง
เทศน์ เชื่อม
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเสวนา
และสรุปการ
ทางาน พร้อมรับ
ฟังโอวาทจาก
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ตัวชี้วัด
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนด้าน
นิสติ
บุคลากร และ
นิสติ มีส่วนร่วม
สร้างวัฒนธรรม
องค์กกร UP
Thainess (ร้อย
ละ)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

80

0

30,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่
90

91

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101379 โครงการวิจัยในชั้น ตั้งโจทย์วิจัย และ
เรียน ประจาปี
สมมติฐาน /
2564
รวบรวมข้อมูล
และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง / กาหนด
จุดประสงค์ และ
ออกแบบวิธี
การศึกษา/
แก้ปัญหาที่พบ /
อภิปราย สรุปผล
การศึกษา / สรุป
แนวทางปฏิบัติ
(guideline) หรือ
แนวทางแก้ปัญหา
(solution)
644101374 โครงการ
การซักซ้อมพิธี
พระราชทาน
พระราชทาน
ปริญญาบัตร และ ปริญญาบัตร

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย
5,000
0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

สรุปแนวทาง
ปฏิบัติ
(guideline) หรือ
แนวทาง
แก้ปัญหา
(solution)

0

0

ร้อยละของ
บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปี

80

0

45,000

0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

คืนสูเ่ หย้า
ประจาปี 2564
92

644101374 โครงการ
กิจกรรมคืนสูเ่ หย้า
พระราชทาน
ปริญญาบัตร และ
คืนสูเ่ หย้า
ประจาปี 2564

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

2562 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละของ
บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปี
2562 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

80

0

15,000

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

1

644105038 โครงการการ
ให้บริการทักษะ
วิชาชีพแก่ชุมชน

2

644105038 โครงการการ
ให้บริการทักษะ
วิชาชีพแก่ชุมชน

3

644103033 โครงการจุม้ อก
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมือง

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการการ
1) จานวนของนัก
ให้บริการทักษะ กายภาพบาบัด
วิชาชีพแก่ชุมชน ประจาสาขาวิชา
กายภาพบาบัด
คณะสหเวชศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงการการ
2) จานวนผู้มารับ
ให้บริการทักษะ บริการทาง
วิชาชีพแก่ชุมชน กายภาพบาบัดใน
ชุมชน ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ไม่นอ้ ยกว่า
300 ราย
โครงการจุม้ อก 1. จานวนอาจารย์
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณี สาขาเทคนิค
ปี๋ใหม่เมือง
การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ ต่อ
จานวนอาจารย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

35,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

0

0

35,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

50

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

4

644103033 โครงการจุม้ อก
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมือง

5

644103033 โครงการจุม้ อก
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมือง

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สาขาเทคนิค
การแพทย์ที่
ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
โครงการจุม้ อก 2. จานวนอาจารย์
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณี สาขา
ปี๋ใหม่เมือง
กายภาพบาบัดที่เข้า
ร่วมโครงการ ต่อ
จานวนอาจารย์
สาขา
กายภาพบาบัดที่
ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
โครงการจุม้ อก 3. จานวนบุคลากร
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณี สายสนับสนุนที่เข้า
ปี๋ใหม่เมือง
ร่วมโครงการ ต่อ
จานวนบุคลากร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

50

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

6

644103033 โครงการจุม้ อก
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณีปี๋
ใหม่เมือง

7

644103034 โครงการทาบุญ
ฉลองวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ

8

644103034 โครงการทาบุญ
ฉลองวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สายสนับสนุนที่
ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
โครงการจุม้ อก 4. ระดับความพึง
ม่วนใจ๋ ป๋าเวณี พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
ปี๋ใหม่เมือง
โครงการ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
โครงการทาบุญ 1. มีบุคลากรเข้า
ฉลองวันคล้าย ร่วมอย่างน้อย 80%
วันสถาปนา
คณะ
โครงการทาบุญ 2. มีนิสติ เข้าร่วม
ฉลองวันคล้าย อย่างน้อย 100 คน
วันสถาปนา
คณะ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3.5

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

80

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

100

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่
9

10

รหัส

โครงการ

644101476 โครงการ IQA
หลักสูตร วท.บ.
(เทคนิคการแพทย์)
และหลักสูตร
กายภาพบาบัด
ประจาปีการศึกษา
2563

กิจกรรม

โครงการ IQA
หลักสูตร วท.บ.
(เทคนิค
การแพทย์) และ
หลักสูตร
กายภาพบาบัด
ประจาปี
การศึกษา
2563
644101473 โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ศักยภาพ
สายสนับสนุนและ บุคลากรสาย
เสริมสร้างความรู้ สนับสนุนและ
เกี่ยวกับการ
เสริมสร้าง
บริหารความเสี่ยง ความรูเ้ กี่ยวกับ
การบริหาร
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลประเมิน
หลักสูตร AUN QA
ของ ทปอ. อย่าง
น้อย 6 ใน 11
เกณฑ์ ได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ 4

6

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

1. บุคลากรสาย
สนับสนุนร้อยละ
80 มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์
วิธีการและการ
จัดทาผลงานมาก
ขึน้

1

0

20,000 20,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่
11

12

13

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644101473 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนและ
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุนและ
เสริมสร้าง
ความรูเ้ กี่ยวกับ
การบริหาร
ความเสี่ยง
644101474 โครงการสัมมนา โครงการ
ใหญ่ประจาปี
สัมมนาใหญ่
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปี
คณะสหเวช
ศาสตร์

644101474 โครงการสัมมนา โครงการ
ใหญ่ประจาปี
สัมมนาใหญ่
คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปี

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000 20,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

2. บุคลากรคณะสห
เวชศาสตร์ร้อยละ
80 มีความรูค้ วาม
เข้าใจในการบริหาร
ความเสี่ยงมากขึ้น

1

0

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการเทียบกับ
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อการจัดโครงการ

80

0

280,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

3.51

0

280,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

14

644101475 โครงการคณบดี
พบบุคลากร นิสิต
และการเชิดชู
เกียรติบุคลากร

15

644105037 โครงการ AHS
Showcase

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

คณะสหเวช
ศาสตร์

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

โครงการคณบดี
พบบุคลากร
นิสติ และการ
เชิดชูเกียรติ
บุคลากร
โครงการ AHS
Showcase

1. รายงานสรุปการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติ
แผนการดาเนินงาน
และการกาหนด
เป้าหมายของคณะ
1) ระดับความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการใน
ภาพรวม เฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.5 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.0

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

0

25,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

5

0

100,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

16

644105037 โครงการ AHS
Showcase

17

644101477 โครงการ IQA
ระดับคณะ มุง่ สู่
EdPEx

18

644101477 โครงการ IQA
ระดับคณะ มุง่ สู่
EdPEx

กิจกรรม
โครงการ AHS
Showcase

ตัวชี้วัด

2) มีนวัตกรรม การ
วิจัย และผลงาน
สร้างสรรค์ เข้าร่วม
แสดงในนิทรรศการ
อย่างน้อย 20
ชิน้ งาน
โครงการ IQA ผลประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ มุง่ สู่ การศึกษาภายใน
EdPEx
ระดับคณะตาม
เกณฑ์ของ EdPEx
หัวข้อบทนา: โครง
ร่างองค์กรและ
หมวด 7: ผลลัพธ์
อยู่ที่ระดับดี
อบรมการ
บุคลากรสาย
ออกแบบ
วิชาการ เข้าร่วม
หลักสูตรแบบ โครงการไม่น้อย
Backwards
กว่าร้อยละ 80
Design ที่

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20

0

100,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

1

0

56,600

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

30

0

13,400

13,400

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

19

20

21

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ
(EdPEx)
644101478 โครงการปัจฉิม
โครงการปัจฉิม
นิเทศและแนะแนว นิเทศและแนะ
อาชีพว่าที่บัณฑิต แนวอาชีพว่าที่
บัณฑิต
644101478 โครงการปัจฉิม
โครงการปัจฉิม
นิเทศและแนะแนว นิเทศและแนะ
อาชีพว่าที่บัณฑิต แนวอาชีพว่าที่
บัณฑิต
644101478 โครงการปัจฉิม
โครงการปัจฉิม
นิเทศและแนะแนว นิเทศและแนะ
อาชีพว่าที่บัณฑิต แนวอาชีพว่าที่
บัณฑิต

ตัวชี้วัด

การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนด้านการเรียน
การสอน
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนด้านนิสติ
ร้อยละของจานวน
นิสติ ชั้นปีที่ 4
คณะสหเวชศาสตร์
ที่แสดงออกด้าน

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 30,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

1

0

150

0

0

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

70

0

0

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม
22

23

644101480 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน มุ่งสู่
UP-PSF
644101480 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน มุ่งสู่
UP-PSF

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน
มุ่งสู่ UP-PSF
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน
มุ่งสู่ UP-PSF

ร้อยละของ
คณาจารย์ คณะสห
เวชศาสตร์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 80
ระดับความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมในภาพรวม
ทุกกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5

80

0

30,000 30,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

3.5

0

30,000 30,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่
24

25

26

รหัส

โครงการ

644101480 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน มุ่งสู่
UP-PSF

กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน
มุ่งสู่ UP-PSF

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
คณาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มรี ะดับ
ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ทาวิจัยในชัน้ เรียน
เพิ่มขึน้ และวิธีการ
เขียนข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มเพื่อขอ
เข้ารับการประเมิน
เข้าสู่อาจารย์มอื
อาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
644101479 โครงการสหเวช
โครงการสหเวช การเตรียมคนและ
อาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน
คนด้านการเรียน
การสอน
644101481 โครงการอบรมเชิง กิจกรรมที่ 1
ร้อยละนิสติ เทคนิค
ปฏิบัติการเรื่อง
การฝึกอบรม
การแพทย์ชั้นปีที่ 3
การให้บริการ
สัมมนา
เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60

0

30,000 30,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

70

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

80

80

17,500

17,500

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

27

28

รหัส

โครงการ

ตรวจและให้
คาปรึกษาสาหรับ
การตรวจวินิจฉัย
โรคติดเชือ้ ทาง
เพศสัมพันธ์
644101481 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การให้บริการ
ตรวจและให้
คาปรึกษาสาหรับ
การตรวจวินิจฉัย
โรคติดเชือ้ ทาง
เพศสัมพันธ์
644101481 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การให้บริการ
ตรวจและให้
คาปรึกษาสาหรับ
การตรวจวินิจฉัย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อภิปรายและ
บรรยาย

กิจกรรมที่ 1
การฝึกอบรม
สัมมนา
อภิปรายและ
บรรยาย

ระดับความพึง
พอใจของนิสติ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

3.5

3.5

17,500

17,500

คณะสหเวช
ศาสตร์

กิจกรรมที่ 1
การฝึกอบรม
สัมมนา
อภิปรายและ
บรรยาย

ร้อยละของนิสติ เข้า
ร่วมโครงการมี
ระดับความรู้เรื่อง
การให้บริการตรวจ
และให้คาปรึกษา
สาหรับการตรวจ

60

60

17,500

17,500

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

โรคติดเชือ้ ทาง
เพศสัมพันธ์

29

30

31

644101481 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การให้บริการ
ตรวจและให้
คาปรึกษาสาหรับ
การตรวจวินิจฉัย
โรคติดเชือ้ ทาง
เพศสัมพันธ์
644101482 โครงการรับรอง
สถาบันผู้ผลิต
บัณฑิตเทคนิค
การแพทย์
644104059 โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7,500

คณะสหเวช
ศาสตร์

วินจิ ฉัยการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีแบบ
ครบวงจร เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
กิจกรรมที่ 2
ร้อยละของนิสติ ที่
การแข่งขันตอบ เข้าร่วมโครงการไม่
ปัญหาพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ
นิสติ ก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21

80

0

7,500

รับรองสถาบัน

สถาบันได้รับการ
รับรอง

1

0

100,000 100,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

การฝึกอบรม
สัมมนา

ระดับความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการใน

3.5

0

30,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

0

คณะสหเวชศาสร์
ที่

32

33

34

รหัส

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

กิจกรรม

เพื่อนวัตกรรม
ชุมชน

อภิปรายและ
บรรยาย

ภาพรวม เฉลี่ยไม่
ต่ากว่า

การฝึกอบรม
สัมมนา
อภิปรายและ
บรรยาย

ระดับความรู้ ความ
เข้าใจ ทีเ่ พิ่มขึน้ ของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ในเรื่องที่จัด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ
นิสติ เทคนิค
การแพทย์แต่ละชั้น
ปีเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า

60

0

50

จานวนผูม้ ารับ
บริการไม่นอ้ ยกว่า

50

644104059 โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ
เพื่อนวัตกรรม
ชุมชน
644105039 โครงการสหเวช
ร่วมใจวันเทคนิค
การแพทย์ไทย 29
มิถุนายน

การให้ความรู้
และ
ประชาสัมพันธ์
วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
644105039 โครงการสหเวช
การให้ความรู้
ร่วมใจวันเทคนิค และ
การแพทย์ไทย 29 ประชาสัมพันธ์
มิถุนายน
วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

คณะสหเวชศาสร์
ที่
35

36

รหัส

โครงการ

644101485 โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์พบ
ผูป้ กครอง
ประจาปีการศึกษา
2564
644101485 โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์พบ
ผูป้ กครอง
ประจาปีการศึกษา
2564

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ผูบ้ ริหาร
และคณาจารย์
พบผูป้ กครอง
ประจาปี
การศึกษา
2564
ปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ผูบ้ ริหาร
และคณาจารย์
พบผูป้ กครอง
ประจาปี
การศึกษา
2564

มีนิสติ ชั้นปีที่ 1
ผูป้ กครอง
คณาจารย์และ
บุคลากร คณะสห
เวชศาสตร์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับความพึง
พอใจของนิสติ ใหม่
ที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อการจัดโครงการ
และความรูค้ วาม
เข้าใจที่เพิ่มขึ้นของ
นิสติ ในด้านต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

3.5

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่
37

38

39

รหัส

โครงการ

644105045 โครงการ
กายภาพบาบัด
สัมผัสชุมชนเนื่อง
ในวัน
กายภาพบาบัด
แห่งชาติ 20
มกราคม
644105045 โครงการ
กายภาพบาบัด
สัมผัสชุมชนเนื่อง
ในวัน
กายภาพบาบัด
แห่งชาติ 20
มกราคม
644105045 โครงการ
กายภาพบาบัด
สัมผัสชุมชนเนื่อง
ในวัน
กายภาพบาบัด

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ให้บริการทาง
กายภาพบาบัด
แก่ประชาชนใน
ชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูร้ ับบริการใน
กระบวนการ
ให้บริการทาง
กายภาพบาบัดไม่
น้อยกว่าร้อยละ
ให้บริการทาง นิสติ กายภาพบาบัด
กายภาพบาบัด เข้าร่วมโครงการ
แก่ประชาชนใน มากกว่าร้อยละ
ชุมชน

80

0

50,000 50,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

80

0

50,000 50,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

ให้บริการทาง
กายภาพบาบัด
แก่ประชาชนใน
ชุมชน

80

0

50,000 50,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

ร้อยละความพึง
พอใจของนิสติ
กายภาพบาบัดที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แห่งชาติ 20
มกราคม
40

644101484 โครงการสหเวช
รักษ์โลก

41

644101484 โครงการสหเวช
รักษ์โลก

โครงการสหเวช 1. การสมัครเข้า
รักษ์โลก
ร่วมสานักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Office)
ประจาปี พ.ศ.
2564 ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการสหเวช 2. ส่งแบบประเมิน
รักษ์โลก
ตนเอง โครงการ
ส่งเสริมสานักงานสี
เขียว (Greeen
Office) ปี พ.ศ.
2564 โดยกรม

1

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

1

0

20,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
42

644101486 โครงการพัฒนา
แนวคิดความเป็น
ผูป้ ระกอบการ

พัฒนาแนวคิด
ความเป็น
ผูป้ ระกอบการ

43

644101486 โครงการพัฒนา
แนวคิดความเป็น
ผูป้ ระกอบการ

พัฒนาแนวคิด
ความเป็น
ผูป้ ระกอบการ

44

644101487 โครงการเพาะกล้า โครงการเพาะ
ใหม่ สาน
กล้าใหม่ สาน
สายใยสหเวช
สายใยสหเวช

ร้อยละของนิสติ
และคณาจารย์
คณะสหเวชศาสตร์
ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 80
ระดับความพึง
พอใจของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมในภาพรวม
ทุกกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนด้านการเรียน
การสอน

80

0

30,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

3.5

0

30,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

70

-90

20,000 20,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

45

644101488 โครงการ AHS
English Camp

AHS English
Camp

46

644101488 โครงการ AHS
English Camp

AHS English
Camp

47

644101489 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สโมสรนิสิต
คณะสหเวชศาสตร์

โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สโมสร
นิสติ คณะสห
เวชศาสตร์

ตัวชี้วัด
มีนิสติ คณะสหเวช
ศาสตร์ ที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
ระดับความพึง
พอใจของนิสติ ที่เข้า
ร่วมโครงการต่อ
การจัดโครงการ
และความรูค้ วาม
เข้าใจที่เพิ่มขึ้นของ
นิสติ ในด้านต่างๆ
ไม่น้อยกว่า 3.51
คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5
การเตรียมคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

3.5

0

50,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

1

0

30,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

คณะสหเวชศาสร์
ที่
48

49

50

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644103035 โครงการพิธีไหว้ โครงการพิธีไหว้
ครู-มอบเสือ้ กาวน์ ครู-มอบเสือ้
ก้าวสูว่ ิชาชีพ
กาวน์ ก้าวสู่
วิชาชีพ
644103036 โครงการ AHS
โครงการ AHS
sportday บายศรีสู่ sportday
ขวัญ-ขันโตก
บายศรีสขู่ วัญขันโตก
644101490 โครงการเลือดน้า โครงการเลือด
เงินคืนถิ่น
น้าเงินคืนถิ่น

ตัวชี้วัด
การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน
การบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใส

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

100

20,000 20,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

100

100

45,000

45,000

คณะสหเวช
ศาสตร์

1

0

40,000

0

คณะสหเวช
ศาสตร์

ส่วนงานอื่น
ตามมาตรา 7(4)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

1

644101493 โครงการเปิดโลก
วิชาการ

โครงการเปิด
โลกวิชาการ

2

644101502 โครงการพัฒนา
ความคิด สร้างสรรค์
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการ
อ่าน การเรียน การ
คิดค้นและมีทักษะใน
การดาเนินชีวติ

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการพัฒนา ประเด็น
ความคิด
ยุทธศาสตร์ที่
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ 1 การเตรียม
ใฝ่เรียน รักการ คนและ
อ่าน การเรียน เสริมสร้าง
การคิดค้นและมี ศักยภาพคน
ทักษะในการ
ด้านการเรียน
ดาเนินชีวิต
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

20,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

47,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

3

644101495 โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นฐาน

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ
เป็นฐาน

4

644101496 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทางวิชาการ

โครงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขันทาง
วิชาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

100,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

250,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

5

644101497 โครงการองค์กร
สัมพันธ์

6

644101506 โครงการจัดพืน้ ที่การ
เรียนรู้ (Learning
Space) ที่จัดขึน้ ตาม
สาระการเรียนรู้ หลัก
5 สาระฯ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการองค์กร ประเด็น
สัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน ()
โครงการจัด
ประเด็น
พืน้ ที่การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่
(Learning
1 การเตรียม
Space) ที่จัดขึน้ คนและ
ตามสาระการ เสริมสร้าง
เรียนรู้ หลัก 5 ศักยภาพคน
สาระฯ
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

800,000

345,550

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

400,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

7

644101504 โครงการสนับสนุนการ โครงการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมทาง สนับสนุนการ
การศึกษา
ผลิตสื่อ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

8

644101507 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สร้าง
เสริมบุคลิกภาพ
นักเรียน

กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวติ สร้าง
เสริมสมรรถนะ
สาคัญของ
นักเรียน

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

50,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

40,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

9

644101507 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สร้าง
เสริมบุคลิกภาพ
นักเรียน

กิจกรรม
เสริมสร้าง
ศักยภาพทาง
กีฬาพัฒนา
คุณภาพชีวติ

10

644101507 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ สร้าง
เสริมบุคลิกภาพ
นักเรียน

กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน
DeSUP Sport

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านนิสติ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

50,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

100

60,000

56,961

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

11

644101491 โครงการพัฒนาวินัย
เสริมสร้างอุปนิสัย
พลเมืองดี

12

644101491 โครงการพัฒนาวินัย
เสริมสร้างอุปนิสัย
พลเมืองดี

กิจกรรม
กิจกรรมค่ายพัก
แรมและเดิน
ทางไกลลูกเสือเนตรนารี

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
กิจกรรม
ประเด็น
โรงเรียนส่งเสริม ยุทธศาสตร์ที่
ประชาธิปไตย
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

100

85,000

9,220

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

100

50,000

43,675

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
โครงการเพื่อนที่ ร้อยละของ
ปรึกษา (Youth นักเรียนที่
counselor)
สามารถเป็น
ตัวแทนเพื่อให้
คาปรึกษาเพื่อ
ในชั้นเรียน
โครงการ
ประเด็น
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่
ส่งเสริมให้
1 การเตรียม
บุคลากรสาย
คนและ
วิชาการมี
เสริมสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13

644101498 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ โครงการจัดตั้ง
คาปรึกษาและระบบ ศูนย์ให้
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คาปรึกษาและ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

0

0

50,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

14

644101508 โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (Youth
counselor)

90

0

26,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

15

644101505 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการมี
ศักยภาพสูง ตาม
กรอบ UP-PSF

0

0

5,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

(University of Phayao
- Professional
Standard Framework
)

16

17

ศักยภาพสูง
ตามกรอบ UPPSF (University
of Phayao Professional
Standard
Framework )
644101499 โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสาย
สู่มอื อาชีพ
สนับสนุนสู่มอื
อาชีพ

644101500 โครงการสนับสนุนและ โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
สนับสนุนและ
ภาษาอังกฤษ
พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
1 การเตรียม
คนและ

0

0

20,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

100

42,000

32,300

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ด้าน
ภาษาอังกฤษ

18

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการเรียน
การสอน
644101501 โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา ประเด็น
บุคลากรด้านคุณธรรม บุคลากรด้าน
ยุทธศาสตร์ที่
และความโปร่งใส
คุณธรรมและ
1 การเตรียม
(Integrity and
ความโปร่งใส
คนและ
Transparency
(Integrity and
เสริมสร้าง
Assessment: ITA)
Transparency
ศักยภาพคน
Assessment:
ด้านการเรียน
ITA)
การสอน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

0

10,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่
19

20

21

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

644104062 โครงการสนับสนุนการ โครงการ
ประเด็น
ทาวิจัย
สนับสนุนการทา ยุทธศาสตร์ที่
วิจัย
2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
และการเป็น
ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ
644104060 โครงการสนับสนุนการ โครงการ
ประเด็น
จัดทาโครงงานและ
สนับสนุนการ
ยุทธศาสตร์ที่
นาเสนอผลงานของ
จัดทาโครงงาน 2 การสร้าง
นักเรียน
และนาเสนอ
งานวิจัยและ
ผลงานของ
นวัตกรรม
นักเรียน
และการเป็น
ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ
644104061 โครงการสนับสนุน
โครงการ
ประเด็น
บุคลากรเข้าร่วม
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่
นาเสนอผลงานทาง
บุคลากรเข้าร่วม 2 การสร้าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

200,000

120,000

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

1,000,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

250,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ
วิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ

22

644104063 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการทางด้าน
ภาษาสากล

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ

งานวิจัยและ
นวัตกรรม
และการเป็น
ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
2 การสร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
และการเป็น
ผูน้ าทางด้าน
วิชาการ

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการ
ทางด้าน
ภาษาสากล

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

0

0

20,000

ผลการ
เบิกจ่าย

0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

23

644103039 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนาฏศิลป์
ไทย

24

644103039 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนาฏศิลป์
ไทย

กิจกรรม
โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ไทย

ตัวชี้วัด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ไหว้ครูดนตรีไทย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
0

0

0

100

5,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

20,000 19,999.75

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน

25

644103039 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนาฏศิลป์
ไทย

อบรมนาฎศิลป์
ไทย

26

644103037 โครงการทานุบารุง
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของ
ชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

0

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

80,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมประณต
จิตปูชิตคุณา
จารย์และ
ประดับเข็มตรา
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน

27

644103038 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

28

644103038 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมธรรมะ
คุณธรรมจริยธรรม
เดลิเวอรี่
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

20,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

10,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

29

644103038 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
Happy Pre
และคุณลักษณะอันพึง DeSUP
ประสงค์

30

644103038 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมปัจฉิม
คุณธรรมจริยธรรม
นิเทศนักเรียน
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

50,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

100

30,000

30,000

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

31

644103040 โครงการอนุรักษ์
กิจกรรม
พลังงานและ
โรงเรียนสีเขียว
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

32

644103040 โครงการอนุรักษ์
กิจกรรม
พลังงานและ
DeSUP Smart
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Farm

ตัวชี้วัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่
4 การ
เสริมสร้างและ
ส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ยั่งยืน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

30,000

10,270

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

0

0

5,000

0

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
1

2

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644102073 โครงการอบรมช่วย กิจกรรมโครงการ
การฟื้นคืนชีพขั้น
อบรมเชิง
พืน้ ฐาน (Basic CPR) ปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
บุคลากรด้านการ
พยาบาล (NURSE
TEAM CPR DAY)
รุ่นที่ 1

ตัวชี้วัด

1.บุคลากรด้าน
การแพทย์
สามารถ
ปฏิบัติการช่วย
พืน้ คืนขีพขั้น
พืน้ ฐานและใช้
เครื่องกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติได้อย่าง
ถูกต้อง
644102073 โครงการอบรมช่วย กิจกรรมโครงการ 2. มีความรู้
การฟื้นคืนชีพขั้น
อบรมเชิง
ความเข้าใจ
พืน้ ฐาน (Basic CPR) ปฏิบัติการการ
เกี่ยวกับการช่วย
ช่วยฟื้นคืนชีพ
ฟื้นคืนชีพขั้น
บุคลากรด้านการ พืน้ ฐานใน
พยาบาล (NURSE บทบาทของ
TEAM CPR DAY) บุคลากรทาง
รุ่นที่ 1
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50

0

7,500

7,500

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

50

0

7,500

7,500

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
3

4

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

644102073 โครงการอบรมช่วย กิจกรรมโครงการ
การฟื้นคืนชีพขั้น
อบรมเชิง
พืน้ ฐาน (Basic CPR) ปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
บุคลากรด้านการ
พยาบาล (NURSE
TEAM CPR DAY)
รุ่นที่ 2

ตัวชี้วัด

1.บุคลากรด้าน
การแพทย์
สามารถ
ปฏิบัติการช่วย
พืน้ คืนขีพขั้น
พืน้ ฐานและใช้
เครื่องกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติได้อย่าง
ถูกต้อง
644102073 โครงการอบรมช่วย กิจกรรมโครงการ 2. มีความรู้
การฟื้นคืนชีพขั้น
อบรมเชิง
ความเข้าใจ
พืน้ ฐาน (Basic CPR) ปฏิบัติการการ
เกี่ยวกับการช่วย
ช่วยฟื้นคืนชีพ
ฟื้นคืนชีพขั้น
บุคลากรด้านการ พืน้ ฐานใน
พยาบาล (NURSE บทบาทของ
TEAM CPR DAY) บุคลากรทาง
รุ่นที่ 2
การแพทย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50

0

7,500

7,500

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

50

0

7,500

7,500

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
บุคลากรมี
ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบงาน
คุณภาพของการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ณ
โรงพยาบาล
เชียงคา
บุคลากร
สามารถนา
ความรูท้ ี่ได้มา
ปรับใช้ใน
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาล

5

644102074 โครงการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ศึกษาดูงาน เรื่อง
ระบบงานคุณภาพ
ของการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล ณ
โรงพยาบาลเชียง
คา

6

644102074 โครงการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

พัฒนาบุคลากร
โดยการเข้าร่วม
อบรมกับสถาบัน
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
90

90

100

100

8,400

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8,400

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

128,600 39,400

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
7

รหัส

โครงการ

644102077 โครงการเตรียม
ความพร้อมสาหรับ
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กร

กิจกรรม
โครงการเตรียม
ความพร้อม
สาหรับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ขององค์กร

ตัวชี้วัด
บุคลากรของ
โรงพยาบาลมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประเมินความ
โปร่งใส (ITA)
จาก ปปช.
(ระดับคะแนน
ความโปร่งใส)
ร้อยละ 100

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

100

15,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
8

รหัส

โครงการ

644102079 โครงการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากร
ด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมอบรม
บุคลากร เรื่อง
ความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
บริบทงานป้องกัน
และควบคุมการ
ติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาลและ
การจัดการขยะ
ติดเชือ้

บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
ด้านการป้องกัน
และควบคุมการ
ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

100

ผลการ
เบิกจ่าย

25,500 25,500

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
9

รหัส

โครงการ

644102081 โครงการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ (ISO
15189)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมตรวจ
ติดตามคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยธา
ลัสซีเมียสู่การ
รับรองมาตรฐาน
ISO 15189 :2012
และ ISO 15190 :
2003 ครั้งที่
1/2564

ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO
15189 :2012
และ ISO 15190
: 2003

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

90

10,000

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000

โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
10

รหัส

โครงการ

644102170 โครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากร
และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์
การแพทย์และ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากร
และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์
การแพทย์และ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
พะเยา

การพัฒนา
ศักยภาพ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
(Smart
Manpower)
(ร้อยละของผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

100

ผลการ
เบิกจ่าย

250,000 178,717

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ที่
11

รหัส

โครงการ

644102170 โครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากร
และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์
การแพทย์และ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการสาน
สัมพันธ์บุคลากร
และจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ศูนย์
การแพทย์และ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
พะเยา

การพัฒนาการ
สื่อสารองค์กร
และกิจกรรม
สัมพันธ์ให้มี
ช่องทางการ
สื่อสารที่
หลากหลาย
จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร
(จานวนกิจกรรม
ที่มสี ่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือ
กิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารองค์กร)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
100

100

ผลการ
เบิกจ่าย

250,000 178,717

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์

วิทยาเขตเชียงราย
ที่
1

2

3

4

รหัส

โครงการ

644101509 โครงการอบรม
เพิ่มพูนความรูท้ ักษะ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรม

โครงการอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ทักษะงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
644101517 โครงการปีใหม่สุข
โครงการปีใหม่สุข
สันต์สานสัมพันธ์ชาว สันต์สานสัมพันธ์
มพ.
ชาว มพ.
644101510 โครงการเทคนิคการ โครงการเทคนิค
วางแผนและการจัด การวางแผนและ
งาน (Event) อย่างมือ การจัดงาน (Event)
อาชีพ สาหรับ
อย่างมืออาชีพ
บุคลากร
สาหรับบุคลากร
644101511 โครงการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน
บุคลากรวิทยาเขต
บุคลากรวิทยาเขต
เชียงราย
เชียงราย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

100

0

5,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

ร้อยละผูเ้ ข้าร่วม

70

73

10,000

10,000 วิทยาเขตเชียงราย

ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

100

100

20,000 20,000 วิทยาเขตเชียงราย

ร้อยละของนิสติ
ที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า

80

0

100,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงราย
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

5

644103041 โครงการไหว้ครูนิสิต ไหว้ครูนิสติ วิทยา
วิทยาเขตเชียงราย
เขตเชียงราย

6

644101516 โครงการยกระดับ
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานวิทยาเขต
เชียงราย
644101512 โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์สู่
มาตรฐานระดับ
สากล

7

8

644101513 โครงการให้
คาปรึกษาโครงร่าง
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด

จานวนนิสิตที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ยกระดับ
ร้อยละของผล
พัฒนาการประเมิน การประเมินไม่
คุณธรรมและความ น้อยกว่า
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานวิทยา
เขตเชียงราย
โครงการพัฒนาสื่อ จานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์สู่
ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานระดับ
ผ่านการเผยแพร่
สากล
ออนไลน์ไม่น้อย
กว่า
โครงการให้
ร้อยละของนิสติ
คาปรึกษาโครงร่าง ที่เข้าร่วม
การศึกษาค้นคว้า โครงการ
ด้วยตนเอง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

0

10,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

86.33

0

8,000

7,444 วิทยาเขตเชียงราย

2

3

5,000

4,150 วิทยาเขตเชียงราย

80

0

16,700

0 วิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงราย
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
บุคลากรที่
รับผิดชอบงาน
สวนและภูมทิ ัศน์
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของนิสติ
ชั้นปีที่ 2 ที่มผี ล
การสอนผ่านใน
ระดับการใช้งาน
พืน้ ฐานไม่น้อย
กว่า
ร้อยละของ
จานวนนิสิต
ทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะของ
บัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ไม่น้อยกว่า

9

644101514 โครงการอบรม
ความรูท้ ักษะประจา
สายงานสวนภูมิทัศน์
และสถานที่

10

644101515 โครงการนาเสนอ
ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

โครงการอบรม
ความรูท้ ักษะ
ประจาสายงาน
สวนและภูมทิ ัศน์
สถานที่
โครงการนาเสนอ
ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

11

644101515 โครงการนาเสนอ
ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

โครงการนาเสนอ
ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

10,000

1,600 วิทยาเขตเชียงราย

90

0

85,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

90

0

85,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงราย
ที่
12

13

14

15

รหัส

โครงการ

644101518 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพงาน
ธุรการยุคใหม่

กิจกรรม

โครงการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพงาน
ธุรการยุคใหม่
644101519 โครงการสานสัมพันธ์ โครงการสาน
ระหว่างนิสิต
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร
นิสติ บุคลากร
644101526 โครงการวิทยาเขต
กิจกรรมที่ 1 จัด
เชียงรายสีเขียว
อบรมความรู้และ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
สานักงานสีเขียว
(Green Office)
644101526 โครงการวิทยาเขต
กิจกรรมที่่ 2
เชียงรายสีเขียว
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ปรับปรุงพื้นที่
สานักงานสีเขียว
(Green Office)

ตัวชี้วัด
จานวนหน่วย
งายภายนอกที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า
ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละของการ
จัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

0

10,000

10,000 วิทยาเขตเชียงราย

100

0

30,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

100

100

4,394

4,394 วิทยาเขตเชียงราย

100

0

88,356

52,450 วิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงราย
ที่

รหัส

โครงการ

กิจกรรม

16

644101526 โครงการวิทยาเขต
เชียงรายสีเขียว

17

644101520 โครงการส่งเสริม
ความเป็นไทย

กิจกรรมที่ 3
โครงการฝึกอบรม
ซ้อมดับเพลิง
อพยพหนีไฟ
แผ่นดินไหว และ
การช่วยเหลือชีวติ
ขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริม
ความเป็นไทย

18

644101521 โครงการศิลปศึกษา

ศิ่ลปศึกษา

19

644101522 โครงการอบรม
iThesis

โครงการอบรม
iThesis

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

จานวนหน่วย
งายภายนอกที่
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า
จานวน
หน่วยงาน
ภายนอกที่เข้า
ร่วมโครงการ
มากกว่า
ร้อยละของนิสติ
ที่เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
7,250

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100

100

1

3

20,000 20,000 วิทยาเขตเชียงราย

2

5

100,280 100,280 วิทยาเขตเชียงราย

80

100

10,000

7,250 วิทยาเขตเชียงราย

9,744 วิทยาเขตเชียงราย

วิทยาเขตเชียงราย
ที่
20

21

22

รหัส

โครงการ

644101523 โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของนิสิต
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน

กิจกรรม

โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
ของนิสิตหลักสูตร
การศึกษา
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
644101524 โครงการความ
โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ร่วมมือทางวิชาการ
กับชุมชนหรือสังคม กับชุมชนหรือสังคม
644101525 โครงการอบรม
โครงการอบรม
เพิ่มพูนความรูท้ ักษะ เพิ่มพูนความรู้
งานวิชาการ
ทักษะงานวิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของนิสติ
ที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า

80

0

186,000

0 วิทยาเขตเชียงราย

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า
ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

100

100

14,000

13,800 วิทยาเขตเชียงราย

100

100

7,000

6,400 วิทยาเขตเชียงราย

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่
1

2

รหัส

โครงการ

644102104 โครงการอบรม
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการและ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
“ความปลอดภัย
ทางชีวภาพและการ
รักษาความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
644102104 โครงการอบรม
โครงการอบรมเชิง
ความปลอดภัย
ปฏิบัติการ เรื่อง
ห้องปฏิบัติการและ “ความปลอดภัย
ความปลอดภัยทาง ทางชีวภาพและการ
ชีวภาพ
รักษาความ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80
ของจานวน
ที่ตงั้ ไว้

0

0

0

0

สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่าง
น้อย 80 %
ของเวลาการ
อบรม

0

0

0

0

สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่
3

รหัส

โครงการ

644102104 โครงการอบรม
ความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการและ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
“ความปลอดภัย
ทางชีวภาพและการ
รักษาความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
และการรักษา
ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
เพิ่มขึน้ อย่าง
น้อยร้อยละ 70
โดยวัดจาก
คะแนนผลการ
ทดสอบหลัง
ผ่านการ
ฝึกอบรม

หมายเหตุ : สถานการณ์ COVID 19 จึงไม่สามารถดาเนินการได้

เป้าหมาย ผลลัพธ์ งบประมาณ
0

0

0

ผลการ
เบิกจ่าย
0

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันนวัตกรรม
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ภาคผนวก

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไป
____________________________
สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อ โรคโควิ ด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระลอกใหม่ เ กิ ด ขึ ้ น ในประเทศไทย
ประกอบกั บ ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 18) ลงวั น ที ่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ข้ อ กำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 รวมทั้งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1370/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2564 เรื ่ อ ง มาตรการการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กรณีผู้เดินทางเข้า -ออก จังหวัดพะเยา และคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1404/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กรณีเดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 33 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553
จึ ง ออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื ่ อ ง มาตรการการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรั บ บุ ค ลากร นิ ส ิ ต
นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ดังนี้
ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้าส่วนงานหรือผูร้ ักษาการแทนกรณีที่หัวหน้าส่วนงานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และหัวหน้าหน่วยงาน
หรื อ ผู ้ ร ั ก ษาการแทนกรณี ท ี ่ ห ั ว หน้ า หน่ ว ยงานไม่ อ าจปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ไ ด้ มาปฏิ บ ั ต ิ ง านตามปกติ
หากมี เ หตุ จ ำเป็ น ไม่ ส ามารถเดิ น ทางมาปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ ต้ อ งจั ด ช่ อ งทางให้ ส ามารถติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร
หรือเรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา
ข้อ 2 ส่วนงาน...
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(1) ให้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน ออกประกาศแนวทางการให้บริก าร
หรือช่องทางการติดต่อส่วนงานหรือหน่วยงาน ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปทราบ
(2) ให้หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน ออกประกาศแนวทางการดำเนินงาน
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตามภารกิ จ ของส่ ว นงานหรื อ หน่ ว ยงานนั ้ น ในช่วงระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียนของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
(3) ให้ ห ั ว หน้ า ส่ ว นงาน หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน พิ จ ารณามอบหมายภาระงาน
ที่เ หมาะสม สำหรับ บุค ลากรที่ปฏิบ ัติงานที่บ ้าน (Work From Home) โดยกำหนดภาระงาน วิธ ีก าร
ติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน และการรายงานผลการดำเนิ น งาน เพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรรั บ ทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่
16 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
(4) ให้ บ ุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย หลี ก เลี ่ ย งการเดิ น ทางไปยั ง พื ้ น ที ่ เ สี ่ ย ง
ที ่ ม ี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 ทั ้ ง วั น ทำการและวั น หยุ ด ราชการ เว้ น แต่
กรณี ม ี เ หตุ จ ำเป็ น จะต้ อ งเดิ น ทางไปในพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย ง ให้ บ ุ ค ลากรขออนุ ญ าตต่ อ รองอธิ การบดี
ผู ้ ช ่ วยอธิ การบดี ที ่ กำกั บการบริ หาร สั ่ งการ หน่ วยงานและหั วหน้ าส่ วนงาน และให้ รองอธิ การบดี
ผู ้ ช ่ วยอธิ การบดี หรื อหั วหน้ าส่ วนงาน ที ่ กำกั บการบริ หาร สั ่ งการ หน่ วยงานหรื อส่ วนงานนั ้ น ๆ
พิ จ ารณาการอนุ ญ าตให้ บ ุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นงานเดิ น ทางไปในพื ้ น ที ่ ด ั ง กล่ า ว
โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม
(5) มหาวิ ทยาลั ย จะเปิ ดจุ ดผ่ านเข้ า - ออกพื ้ นที ่ มหาวิ ทยาลั ย 2 จุ ด ได้ แก่
บริเวณประตูทางทิศตะวันออก ฝั่งถนนพหลโยธิน และประตูทางทิศตะวันตก ฝั่งติดกับบ้านโซ้ โดยให้มี
มาตรการตรวจบันทึกการเข้า – ออกในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยของบุคลากร นิสติ นักเรียนของมหาวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไปอย่างเคร่งครัด
(6) กรณีที่ส่วนงานหรือหน่วยงานพิจารณาแล้ว มีความจำเป็นต้องให้มีบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการกำกับการบริหาร สั่งการ หน่วยงาน หรือหัวหน้าส่วนงาน ตามแต่กรณี พิจารณาอนุญาต
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น โดยให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
(7) กรณี มีค วามจำเป็น หรือเพื่อไม่ ใ ห้เ กิดความเสีย หาย หรือเกิดผลกระทบ
ต่อ การดำเนิ นงานของมหาวิท ยาลัย อธิก ารบดี อาจจัดให้มีการประชุม หรือปรึก ษาหารือระหว่าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือสั่งการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยคนใด
มาปฏิบัติงานในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็นก็ได้
ข้อ 3 การจัด…
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วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนกว่ามหาวิทยาลัย
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ข้อ 4 กรณีที่บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา
ให้รายงานข้อมูลในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยทันทีที่เข้าพืน้ ที่ และดำเนินการตามมาตรการดังนี้
(1) บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ คือ
เป็นผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว
หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ ที่มีการรายงานการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มมีอาการ
(2) บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เ ข้าข่ายเป็นผู ้ สั ม ผั สต่ อ การ
ติดเชื้อสูง (High-risk contact) คือ เป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(2.1) ผู ้ ส ั ม ผั ส ที ่ เ รี ย น อาศั ย ร่ ว มห้ อ งพั ก หรื อ ทำงานในห้ อ งเดี ย วกั น
กับผูป้ ่วยยืนยันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(2.2) ผู ้ ส ั มผั สที ่ ม ี การพู ดคุ ยกั บผู ้ ป ่ วยในระยะ 1 เมตร เป็ นระยะเวลานาน
หรือถูกไอ จามรด จากผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าในการป้องกัน
(2.3) ผู้สัมผัสที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ
ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าในการป้องกัน
(3) บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เ ข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ
ตาม (1) หรือเป็นผู้สัมผัสต่อการติดเชื้อสูง (High-risk contact) ตาม (2) ให้ปฏิบัติดังนี้
(3.1) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย หยุดงานหรือหยุดเรียน
ทันที และต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น
ตามแต่กรณี โดยไม่ถือว่าบุคลากร นิสติ และนักเรียนของมหาวิทยาลัยนั้น ขาดงานหรือขาดเรียน
(3.2) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย รอการติดต่อกลับจาก
ที ม สอบสวนโรคของโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื ่ อ ประเมิ น ความเสี ่ ย ง ให้ ค ำแนะนำ
และนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรอง
(3.3) ในระหว่างที่อยู่ในช่วงการประเมินความเสี่ยงหรือรอผลการตรวจ
คัดกรองโรค ให้บุคลากร นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามมาตรการกักกันตนเอง
ที่บ้าน (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด
(4) บุคลากร...

-4(4) บุ คลากร นิ ส ิ ต และนั กเรี ยนของมหาวิ ทยาลั ย ที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยกลุ ่ ม เสี ่ ย ง
ที่มอี าการตาม (1) หรือเป็นผู้สัมผัสต่อการติดเชื้อสูง (High-risk contact) ตาม (2) ให้ปฏิบัติดังนี้
(4.1) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัยเฝ้าระวัง สังเกตอาการ
ด้วยตนเองทุกวัน (Self-quarantine) จนครบอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงจังหวัดพะเยา
(4.2) หากบุ คลากร นิ ส ิ ต และนั กเรี ยนของมหาวิ ทยาลั ย มี อ าการไข้
หรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บ คอ ไม่ไ ด้ก ลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
หรือหายใจลำบาก ในช่วงระหว่างการสังเกตอาการตนเอง 14 วัน ให้งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยทันที
และต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น
ตามแต่ ก รณี พร้ อ มทั ้ ง รายงานข้ อ มู ล ไปยั ง ที ม สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(5) ให้บุคลากร นิสิต และนักเรียนของมหาวิทยาลัย หลีกเลี่ยงการไปเข้า ร่วมงาน
หรือกิจกรรม หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เว้นแต่ ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ให้ยึดหลักตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และขอความร่ ว มมื อ ให้ ส วมใส่ ห น้ า กากอนามั ย รั ก ษาการเว้ น ระยะห่ า ง หลี ก เลี ่ ย งการไปในที่
ทีม่ ีคนจำนวนมาก ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่
ข้อ 5 ให้ส่วนงานและหน่วยงาน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนา
ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการเชิญผู้เข้าร่วมจากหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ออกไปก่อน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 ให้ส่วนงานและหน่วยงาน ดำเนินการด้านสุขอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น
การเพิ ่ ม ความถี ่ ใ นการทำความสะอาดในพื ้ น ที ่ การให้ บ ริ ก ารแอลกอฮอล์ เ จลหรื อ สบู ่ ใ นจุ ด ที ่ มี
การใช้บริการจำนวนมาก และมีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกั น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 7 นอกเหนือจากกรณีข้างต้น หรือกรณีข้างต้นขัดหรือแย้งกับคำสั่งจังหวัดพะเยา
ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยาที่มผี ลใช้บังคับ
ข้อ 8 บรรดาคำสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีที่มปี ัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้
หรื อ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามประกาศนี ้ ให้ อ ธิ ก ารบดี ม ี อ ำนาจตี ความและวิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าด การตี ค วามและ
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
อนึ่ง...

-5อนึ ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะติ ด ตามและประเมิ น สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง หากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงมาตรการและแนวปฏิ บ ั ต ิ
มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป โดยบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชน
ทั่วไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.up.ac.th
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
(ฉบับที่ 2)
________________________________
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรื อโรคโควิ ค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยพบผู ้ ต ิ ดเชื ้ อเป็ นจำนวนมากในเขตพื ้ นที่
จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ตามที่รัฐบาลประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) ประกอบกั บ เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค -19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงออกประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระยะที่สอง สำหรับนิสิต
และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) ดังนี้
1. บุคลากรที่เดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ถึ งวั นที่ 19 ธั นวาคม พ.ศ. 2563 ให้ รายงานผู้ บั งคับบัญชาทราบโดยด่วน และดำเนินการ
กั กตั วเพื ่อรอดูอาการของตนเองเป็ นเวลา 14 วั น นั บ จากวั น ที ่ ไ ปตลาดกลางกุ ้ ง ในช่ ว งวั น ดั ง กล่ า ว
ให้รองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน ที่มีอำนาจสั่งการส่วนงานหรือหน่วยงานในกำกับ พิจารณา
มอบหมายงานและกำหนดรู ปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ทั้งนี้ หากมีอาการอันควร
สงสัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้รีบดำเนินการเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ณ โรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด
2. บุคลากรที่เดินทางไปเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ให้ รายงานผู้ บั งคับบั ญชาทราบโดยด่วน และให้ ด ำเนิ น การกั ก ตั ว เป็ น เวลา 14 วั น นั บ จากวั น ที ่ ไ ป
จังหวัดสมุทรสาครในช่วงวันดังกล่าว พร้อมทั้ง ให้รองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงาน ที่มีอำนาจ
สั่งการส่วนงานหรือหน่วยงานในกำกับพิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home)
3. บุคลากร…

-23. บุคลากรที่ เดินทางไปเขตพื้ นที่ จังหวัดอื่ น ๆ หรือพื้นที่เสี่ ยงต่อ การแพร่ ร ะบาด
ของโรคตามที ่ ร ัฐ บาลประกาศว่ าพบผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ ให้ ด ำเนิ น การปฏิ บ ัต ิ ต ามมาตรการและคำแนะนำ
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ตามข้อ 1 และข้อ 2 อย่างเคร่งครัด
4. ให้นิสิตที่เดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้แจ้งคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน หรือเจ้าหน้าที่คณะของนิสิต ทราบ และดำเนินการกักตัวเพื่อรอดูอาการของตนเอง
เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ไปตลาดกลางกุ้งในช่วงวันดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีอาการอันควรสงสัยตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้รีบดำเนินการเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
5. ให้นิสิตที่เดินทางไปเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ให้แจ้งคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน หรือเจ้าหน้าที่คณะของนิสิตทราบ
และให้ดำเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ไปจังหวัดสมุทรสาครในช่วงวันดังกล่าว
6. ให้นิสิตที่เดินทางไปเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ หรือพืน้ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ตามที่รัฐบาลประกาศว่าพบผู้ติดเชือ้ ให้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค -19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) ตามข้อ 4 และข้อ 5 อย่างเคร่งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

