
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 



 

 

KPI ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน 

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะ
แห่งอนาคตตอบสนองความต้องการของตลาด (ดา้นการเรียนการสอน) 

35,943,574 

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 12,193,914 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความ

เข้มแข็งของชุมชน 
3,444,100 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่นเพื่อความ
เป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ 

4,036,183 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการที่ทนัสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล 

14,985,856 

รวม 70,603,627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 7(1) 

 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 ส านกังานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 4,500,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 4,200,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

3 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส และ
ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
พะเยา 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานสภา
มหาวิทยาลยัพะเยา 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร้ับการ
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 120,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

รวมท้ังหมด 4,500,000.00 
 

 



 

 

 

ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามมาตรา 7(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 ส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 1,125,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ส านักงานอธิการบด ี 595,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  ส านักงานอธิการบด ี 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

3 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลยัพะเยา 

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

4 โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 85,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

5 โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 35,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

6 โครงการแสดงความยินดีกับนสิิตผูส้ าเรจ็การศึกษา นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 15,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

7 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏบิัติงานด้านพัสด ุ ณัฐวุฒิ เมืองมา 40,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ณัฐวุฒิ เมืองมา 30,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ส านักงานอธิการบด ี

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานอธิการบด ี นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 80,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 ส านักงานอธิการบด ี

10 โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจดัจา้ง 

ปิยะภัทร ไวทยกุล 40,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 ส านักงานอธิการบด ี



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

11 โครงการมุทติาจิตและเชิดชูเกียรตแิก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่
มหาวิทยาลยัพะเยา 

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 80,000.00 ก.ย. 2565 - ก.ย. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

12 โครงการพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์ 35,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 ส านักงานอธิการบด ี

รวมทั้งหมด 1,125,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองกฎหมายและทรัพย์สนิ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 280,000.00   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกฎหมายและทรัพยส์ิน 
นางสาวศุภมาส ด่าน
พิทักษ์กุล 250,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ กองกฎหมายและทรัพย์สิน 
นางสาวศุภมาส ด่าน
พิทักษ์กุล 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 2,220,000.00   
1 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 130,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 1,900,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 
3 โครงการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ นางสาวการณ์ณัชญา 

กุมารแก้ว 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

4 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงาน
มหาวิทยาลยั นายเฉลมิวัฒน์ สุวรรณ 60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

5 
โครงการให้ความรู้ดา้นกฎหมาย เรื่อง กฎหมายกับการท างานใน
มหาวิทยาลยั นางสาวอารียา อรณุรับ 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

6 โครงการจดัท าประมวลกฎหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวณัฐพิมล กิติตาล 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกฎหมายและทรัพยส์ิน 

รวมทั้งหมด 2,500,000.00   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองกลาง 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 3,276,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองกลาง 1,697,905.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกลาง 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองกลาง 126,695.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ    
 

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี  นางสาวรัตนา ขัตธ ิ 200,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 กองกลาง 
 

โครงการท าบญุเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2565  นางสาวรัตนา ขัตธ ิ 35,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 กองกลาง 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ" 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

นายศุภกิตติ์ รินถา 17000 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล    

 โครงการเครือข่ายประชาสมัพันธ์ สื่อสารองค์กร  นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ ์ 313,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกลาง 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา  นางสาวอุณาโลม อนุพันธ ์ 288,400.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 กองกลาง 
 

โครงการเครือข่ายธรุการ  นางสาวอุณาโลม อนุพันธ ์ 40,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกลาง 
 

โครงการ Meeting of the Mind  นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธ  200,000.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 กองกลาง 
 

โครงการ UP Channel  นายบรรเจิด หงษ์จักร 250,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 กองกลาง 
 

โครงการ UP CSV  นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ 125,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกลาง 

 โครงการระบบ  UP Meeting  นางสาวรัตนา ขัตธิ 0 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565  

รวมท้ังหมด 3,276,000.00 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าท่ี 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 370,000.00 
 

1 โครงการ Green Office นางสาวสุนสิา จินะโกฎ ิ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที ่ นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง 350,000.00 มี.ค. 2565 - ก.ค. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร ์ 8,630,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองการเจ้าหน้าที ่ 7,220,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองการเจ้าหน้าที ่ 200,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

3 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งท่ี 39 นายคะนอง ปิงเมือง 400,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

4 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2565 นายคะนอง ปิงเมือง 300,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

5 มพ. เยี่ยมไข้ และให้ก าลังใจให้แกบุ่คลากร นายคะนอง ปิงเมือง 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

6 โครงการเกษียนอายุงานพนักงานมหาวิทยาลยัพะเยา นายคะนอง ปิงเมือง 80,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานดา้นบุคลากร นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

8 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Happy 
Body) 

นายคะนอง ปิงเมือง 100,000.00 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองการเจ้าหน้าที ่

9 โครงการคลินิกให้ความรู้และให้ค าปรึกษาการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สมาพร วรรณโวหาร 100,000.00 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองการเจ้าหน้าที ่

10 โครงการให้ความรู้การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สมาพร วรรณโวหาร 150,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองการเจ้าหน้าที ่

รวมท้ังหมด 9,000,000.00 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองกิจการนิสติ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 1,142,200.00  

1 โครงการพัฒนาUP Identity สู่ Smart Student นายพิเชษฐ ถูกจิตร 50,000.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

2 
โครงการพัฒนาและผลักดันนสิิตสร้างช่ือเสียงสู่ความเป็น
เลิศ ณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ 120,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกิจการนิสิต 

3 โครงการสัตตภณัฑ์ทองค า 
นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรม
สอน 78,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

4 โครงการพัฒนานสิิตสู่ผู้ประกอบการ นายจักร์พันธ์ เสมอวงศ์ติ๊บ 19,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 กองกิจการนิสิต 

5 
โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบ
มหกรรม นายเกรียงไกร แถบค า 100,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 กองกิจการนิสิต 

6 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมนสิิตใน
ยุค Next normal (Show&Share) นางสาวสรณี เกดิทอง 50,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

7 
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูน้ านิสิตในยุค Next 
Normal นางสาวสรณี เกดิทอง 100,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

8 โครงการเลือกตั้งผู้น านิสติ นางสาวสรณี เกดิทอง 7,200.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

9 
โครงการอบรมพัฒนากระบวนการด าเนินงานของชมรม
นิสิต นายเกรียงไกร แถบค า 18,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 กองกิจการนิสิต 

10 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรนิสิต นายธีรวัฒน์ สมศร ี 600,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 344,000.00  

1 
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนสิิต
และพัฒนาคณุภาพนสิิต นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ 260,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกิจการนิสิต 

2 
โครงการวางแผนการบรหิารความเสี่ยงและด้านคณุธรรม
และความโปร่งใส กองกิจการนสิิต 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปาริฉตัร 
ปัญญาสงค์ 6,500.00 มี.ค. 2565 - ส.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

3 
โครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน นายพงศธร สิงหจาร ุ 10,500.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 กองกิจการนิสิต 

4 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรกองกิจการนิสติ นายณัฐวุฒิ ดาวทอง 67,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 กองกิจการนิสิต 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 416,800.00  
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองกิจการนิสิต 396,800.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกิจการนิสิต 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองกิจการนิสิต 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกิจการนิสิต 

3 
โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสรมิศักยภาพเครือข่าย
ศิษย์เก่า ม.พะเยา นางสาวสรณี เกดิทอง 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองกิจการนิสิต 

รวมท้ังหมด 1,903,000.00  
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองคลัง 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 

430,000.00 
 

1 โครงการ fin green นางสาวอาจารี เสมอเชื้อ 30,000.00 เม.ย. 2565 - ส.ค. 2565 กองคลัง 

2 โครงการคลินิกกองคลังสญัจร นางสาววรรณิภา เหล็กสิงห ์ 10,000.00 ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 กองคลัง 

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการเงินและบัญชี นางสาวปาณสิรา วงศ์ใหญ ่ 250,000.00 พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 กองคลัง 

4 โครงการแลกเปลียนเรียนรูด้้านการเงินการคลัง (KM) นางสาวเจนจริา เบิกบาน 40,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 กองคลัง 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกองคลัง นางสาวรัชนี หมั่นงาน 100,000.00 ธ.ค. 2564 - พ.ค. 2565 กองคลัง 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 920,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองคลัง 880,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองคลัง 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองคลัง 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองคลัง 

รวมท้ังหมด 1,350,000.00 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองบรกิารการศกึษา 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2,230,000.00 
 

  

 โครงการจดัฝึกอบรมผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
(Assessor Training) 

นางสาวรัตนา จมุปา 250,000 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

 
โครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและทักษะการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต ช้ันปีท่ี 1 

นางสาวสุมติรา อินทะ 500,000.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

 โครงการแนะแนวสัญจร นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน 200,000 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 กองบริการการศึกษา 

 โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลยัพบผู้บริหารสถานศึกษา
และแนะแนวสัญจร 

นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน 1,000,000.00 

 

ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565 

 

กองบริการการศึกษา 

 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพ 

นางสาวสุมติรา อินทะ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

 โครงการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต นางรัตติกาล จันตระกูล 30,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 กองบริการการศึกษา 

 โครงการผลติสื่อเพื่อภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นสากล ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง 10,000.00 

 

ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565 

 

กองบริการการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

 โครงการเครือข่ายประชาสมัพันธ์สื่อสารองค์กรและ

ความเป็นสากล 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและ

กิจกรรมความเป็นสากล 

ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง 
ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง 

50,000.00 

 
90,000.00 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองบริการการศึกษา 
 
กองบริการการศึกษา 

 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

นางศศิมล ค าปินไชย 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสตูร
แนวใหม ่

นางศศิมล ค าปินไชย 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสตูร
แนวใหม ่

นางศศิมล ค าปินไชย 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

 จัดประชุมสัมมนาหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
กับโลกยุคใหม่” 

นางศศิมล ค าปินไชย 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 250,000.00   

1 โครงการการจัดการความรู้ KM (Knowledge 
Management) 

นางสาวรัตนา จมุปา 120,000.00 ก.ย. 2565 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital transcript) 

นายวุฒิพงษ์ ค าพันธ์ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดา้น
การบริการการศึกษา 

นางรัตติกาล จันตระกูล 30,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 กองบริการการศึกษา 

 โครงการการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสตูร นางสาวรัตนา จมุปา 100,000 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 

 

กองบริการการศึกษา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริการการศึกษา นางวรรณนสิา ค าสนาม 400,000 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

 

กองบริการการศึกษา 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 5,960,000.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองบริการการศึกษา 3,381,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองบริการการศึกษา 68,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริการการศึกษา 

3 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2566 นางวรรณนสิา ค าสนาม 10,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 

กองบริการการศึกษา 

4 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยม
ชม มหาวิทยาลัย นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน 300,000.00 ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565 

กองบริการการศึกษา 

5 

โครงการจดัท าระบบ "การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต" นางศศิมล ค าปินไชย 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองบริการการศึกษา 

6 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
นวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนการสอน นางสาวสุมติรา อินทะ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองบริการการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 1.1.3 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน (การ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
นวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนการสอน) นางสาวสุมติรา อินทะ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองบริการการศึกษา 

8 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนการสอน นางสาวสุมติรา อินทะ 0 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 

กองบริการการศึกษา 

9 1.1.3 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน (การ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
นวัตกรรมเพื่อการจดัการเรียนการสอน) นางสาวสุมติรา อินทะ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองบริการการศึกษา 

10 การด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
โครงการนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน นางศศิมล ค าปินไชย 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

กองบริการการศึกษา 

รวมท้ังหมด 6,840,000.00   

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองบริหารงานวจิัย 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 135,000.00 
 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกองบรหิารงานวิจัย นางสาววิจิตรา แก้วปุก 135,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 กองบริหารงานวิจัย 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 1,074,525.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองบริหารงานวิจัย 1,024,525.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริหารงานวิจัย 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองบริหารงานวิจัย 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองบริหารงานวิจัย 

รวมท้ังหมด 1,209,525.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสติพิการ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

40,000.00 
 

1 โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE 
(กิจกรรมที่ 1) ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจผลการ
ด าเนินงานชมรม ฯ 

ว่าท่ีร้อยตรีวิชาญเมธ เจริญ
ศัสตรารักษ ์

20,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิิต
พิการ 

2 โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE 
(กิจกรรมที่ 2) เข้าร่วมประกวดผลการด าเนินงานชมรม ฯ 

ว่าท่ีร้อยตรีวิชาญเมธ เจริญ
ศัสตรารักษ ์

20,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิิต
พิการ 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 710,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองพัฒนาคุณภาพนิสิต 710,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิิต
พิการ 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองพัฒนาคุณภาพนิสิต 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองพัฒนาคุณภาพนิสติและนสิิต
พิการ 

รวมท้ังหมด 750,000.00 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองแผนงาน 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 

250,000.00 
 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัพะเยา 

นางสาวสิริกานต์ จงถนอม 150,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 กองแผนงาน 

2 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัพะเยา 

นางสาวโชติกา หนุ่มด ี 100,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 กองแผนงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 1,750,000.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองแผนงาน 1,000,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองแผนงาน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองแผนงาน 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองแผนงาน 

3 โครงการติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ
และแผนยุทธศาสตร ์

นายฤทธิชัย มณีทิพย ์ 250,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองแผนงาน 

4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสรา้งความเป็นเลิศกอง
แผนงาน 

นางสาวอัมพิกา อัมพุธ 300,000.00 พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 กองแผนงาน 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท างบประมาณและ
แผนยุทธศาสตร ์

นางนิตยา ปรางค์สุวรรณ 200,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 กองแผนงาน 

รวมท้ังหมด 2,000,000.00 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 กองอาคารสถานท่ี 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 3,062,175.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  กองอาคารสถานท่ี 2,877,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองอาคารสถานท่ี 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  กองอาคารสถานท่ี 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 กองอาคารสถานท่ี 

3 โครงการสืบสานประเพณีอนุรักษป์่าต้นน้ า นายวิทวัส สาคะศุภฤกษ ์ 10,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 กองอาคารสถานท่ี 

4 โครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก 50,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ค. 2565 กองอาคารสถานท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใสและ 
มีธรรมาภิบาล    

5 โครงการพัฒนาบุคลากร(กองอาคารสถานท่ี) 
นางสาวสุวเพ็ญ พัฒนอัคร
โยธิน 120,175.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 กองอาคารสถานท่ี 

6 โครงการควบคมุดูแลสตัว์จรจดัภายในมหาวิทยาลยั  ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก 150,000 ม.ค.2565 - ก.ย. 2565 กองอาคารสถานท่ี 

รวมท้ังหมด 3,062,175.00   

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู ้

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 1,485,000.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ศูนย์บรรณสาร 1,135,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  ศุนย์บรรณสาร 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

3 โครงการประชาสมัพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning Center) 

นางสาวภคมณ ยะยศ 5,000.00 

ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

5 โครงการพัฒนาบุคลากร นางจุไรเรือง เมืองมา 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

6 โครงการ LLC Green นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

7 โครงการ UP Book Fair นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

8 โครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย ์ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

9 โครงการส่งเสริมการใช้บริการ UP Library นายปิยะราช สุขภิญโญ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

10 โครงการอบรม Information literacy นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

11 โครงการ Lifelong Learning Inspiration (mini TCDC) นางสาววิไล จันทร์แก้ว 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

12 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และคลงัปัญญา นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

13 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (Knowledge We Share) วาณิชยา ตาชม 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

14 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวอรดี นามบตุร 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

รวมท้ังหมด 1,485,000.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 ศูนย์บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

70,000.00   

1 โครงการประชาสมัพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นายวิชญนนท์ มณีชาต ิ 20,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

2 โครงการ UP Book Fair นายปัณณธร วุฒิปริยาธร 20,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

3 โครงการส่งเสริมการใช้บริการ UP Library นายปิยะราช สุขภิญโญ 20,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

4 โครงการ Lifelong Learning Inspiration (mini 
TCDC) 

นางสาววิไล จันทร์แก้ว 10,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 20,000.00   

1 โครงการอบรม Information literacy นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์
กูล 

20,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

10,000.00   

1 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน (Knowledge We 
Share) 

วาณิชยา ตาชม 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

25,000.00   

1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และคลงัปัญญา นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม 15,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นางสาวอรดี นามบตุร 10,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

175,000.00   

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) 

นางสาวภคมณ ยะยศ 5,000.00 ธ.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร นางจุไรเรือง เมืองมา 100,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

3 โครงการ LLC Green นางณัฐดานันท์ ยอดเมือง
ชัย 

40,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

4 โครงการสัมมนาทางวิชาการกฎหมาย PDPA นายเปรมยุพล ปุรมิไพบูลย ์ 30,000.00 เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 1,185,000.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ 1,135,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  ศูนย์เทคโนโลย ี 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู้ 

รวมท้ังหมด 1,485,000.00   

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 

250,000.00   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑร
พงศ์ 

150,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 

2 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบคุลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑร
พงศ์ 

100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 380,000.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน 375,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  หน่วยตรวจสอบภายใน 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน 

รวมท้ังหมด 630,000.00   

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 สภาพนกังาน 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 405,000.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  สภาพนักงาน 250,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน  สภาพนักงาน 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

3 โครงการคณาจารย์เข้านั่งในสถานพิธีพระราชทานปรญิญา
บัตร 

ประธานสภาพนักงาน 35,000.00 
ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

สภาพนักงาน 

4 โครงการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประธาน 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

5 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  สภาพนักงาน 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

6 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน  สภาพนักงาน 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

7 โครงการเสียงสะท้อนพ่ีน้อง มพ.  สภาพนักงาน 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

8 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน  สภาพนักงาน 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

9 โครงการพัฒนาสมารรถนะบุคลากร เคื่อข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 

 สภาพนักงาน 20,000.00 
ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 

สภาพนักงาน 

10 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าของสายวิชาการ  สภาพนักงาน 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สภาพนักงาน 

รวมท้ังหมด 405,000.00   

 



 

 

 

 

ส่วนงานวิชาการ 

ตามมาตรา 7(3) 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรณธ์รรมชาต ิ

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

241,000.00 
 

1 โครงการด้านการเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ 

156,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิตและส่งเสริมทักษะศตวรรษท่ี 
21 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัชระ แลน้อย 

85,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 40,000.00 
 

1 โครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการ
เป็นผู้น าทางด้านวิชาการและวิจยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 

40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

30,000.00 
 

1 โครงการ การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมให้ยั่งยืนดา้นเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วัชระ แลน้อย 

30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

100,000.00 
 

1 โครงการส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 2,864,241.00 
 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2,462,903.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

70,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3 โครงการ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ด้านเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา 

60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

4 เงินอุดหนุนการด าเนินโครงการของหลักสูตร ประธานหลักสตูร 62,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 เงินอุดหนุนหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ
ด้านเกษตรและอาหาร 

คณะเกษตร 148,838.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คณะเกษตร 60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา 

คณะเกษตร 11,392,400.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รวมท้ังหมด 22,396,441.00 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1,913,640.00 
 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และมลัติมเีดีย 

ดร.ศลุีพร ค าชมภ ู 265,630.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

นางสาวนภา ราชตา 185,770.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร.สุขชาตรี ประสมสุข 180,655.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์

ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ ์ 115,535.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูลและการประยุกต ์

เมธาวรรณ ใจไว 217,220.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

นราศักดิ์ บุญเทพ 278,830.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการ Young ICT Camp นายสณัห์ชัย หยีวิยม 50,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

8 โครงการกีฬา ICT Sports for Health นายสณัห์ชัย หยีวิยม 25,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

9 โครงการบณัฑิตสัมพันธ์ นายสณัห์ชัย หยีวิยม 170,000.00 ธ.ค. 2564 - พ.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

10 โครงการพัฒนาทักษะดา้น Soft skill โดยบูรณาการกับ
การจัดการเรยีนการสอนอย่างสมดุล 

สัณห์ชัย หยีวิยม 100,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

11 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพ
นิสิตนักศึกษา 

นายสณัห์ชัย หยีวิยม 20,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

12 โครงการเสียงสะท้อนจากนิสติคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสณัห์ชัย หยีวิยม 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

13 โครงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน รัตนาวดี พานทอง 95,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

14 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อได้รบัการรับรองมาตรฐาน ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 200,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

15 1.1.1 การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อสนับสนุน
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานหลักสตูร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1,533,640.00 
 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
และมลัติมเีดีย 

ดร.ศลุีพร ค าชมภ ู 265,630.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

นางสาวนภา ราชตา 185,770.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดร.สุขชาตรี ประสมสุข 180,655.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์

ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ ์ 115,535.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิทยาการข้อมูลและการประยุกต ์

เมธาวรรณ ใจไว 217,220.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละส่งเสรมิผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

นราศักดิ์ บุญเทพ 278,830.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะฯ สาคร เมฆรักษาวนิช 290,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

8 ทุนสนับสนุนการวิจัย สาคร เมฆรักษาวนิช 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

70,000.00 
 

1 โครงการท าบญุคณะและไหว้ครู คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นายสณัห์ชัย หยีวิยม 65,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2 โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของไทย นายสณัห์ชัย หยีวิยม 5,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
และมีธรรมาภิบาล 

490,000.00 
 

1 โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) นายวรกฤต แสนโภชน ์ 20,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2 โครงการสัมมนาเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันต ิ

200,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร นายวรกฤต แสนโภชน ์ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นายวรกฤต แสนโภชน ์ 20,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน นายวรกฤต แสนโภชน ์ 230,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 4,159,147.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2,899,147.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

600,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3 โครงการเสรมิสร้างความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกันคณุภาพองค์กรเพื่อ
ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันต ิ

50,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4 โครงการจดัการความรูเ้พื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันต ิ

80,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร นายวรกฤต แสนโภชน ์ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

6 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิต นายสณัห์ชัย หยีวิยม 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

7 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่และพบผู้ปกครอง นายสณัห์ชัย หยีวิยม 45,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

8 โครงการปฐมนิเทศนิสติก่อนฝึกงาน นายสณัห์ชัย หยีวิยม 5,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

9 โครงการศิษยเ์ก่าดเีด่นคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

นายสณัห์ชัย หยีวิยม 10,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยม์ืออาชีพ (UP-PSF) ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

11 โครงการพัฒนาอาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ช านาญ
วิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 

ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

12 โครงการแนะแนว ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 80,000.00 พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

13 โครงการ Project day ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 50,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

14 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที ่21 

ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

15 โครงการ Comp camp ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย 50,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

16 โครงการตรวจตดิตามและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รัตนาวดี พานทอง 60,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

17 โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สาน สรา้งสรรค์ ส่งเสรมิ องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ของนิสิตและ
บุคลากร ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

นายสณัห์ชัย หยีวิยม 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

18 โครงการนวัตกรรมชุมชน สาคร เมฆรักษาวนิช 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

19 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รวมท้ังหมด 8,166,427.00 
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 70,000.00   
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก 30,000.00 ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการสนับสนุนเครือข่ายและความร่วมมือระดับ
นานาชาติ 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก 40,000.00 ธ.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 30,000.00   
1 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการสูส่ังคม ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
และมีธรรมาภิบาล 

30,000.00 
  

1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ ISO17025 ดร.สปุรีดา หอมกลิ่น 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร ์ 3,293,671.00   
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2,698,671.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 200,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการทูตพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ปี 2 ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 10,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมอืง ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 10,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาในระดับ
คณะฯ ด้วย EDPex 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาต ิ 30,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการพัฒนศักยภาพบุคลากรคณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาต ิ 47,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิจัยสถาบันจากงาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

รศ.ดร.ต่อพงศ กรีธาชาต ิ 20,000.00 - คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต SEEN สุรัตน์ เศษโพธ์ิ 30,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ (UP Games & SEEN Games) ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 15,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

10 โครงการ Goodbye Senior ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 5,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

11 โครงการไหว้ครคูณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 3,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

12 โครงการห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 10,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

13 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรคณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ดร.โสมนสั สมประเสริฐ 25,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

14 โครงการประเมิน AUN QA ระดับหลักสตูรของคณะ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ดร.โสมนสั สมประเสริฐ 35,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

15 โครงการสนับสนุนผลติสื่อการสอนออนไลน ์ ดร.โสมนสั สมประเสริฐ 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

16 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่อาจารยม์ืออาชีพ ดร.โสมนสั สมประเสริฐ 10,000.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

17 โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิชาการของนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

ดร.โสมนสั สมประเสริฐ 20,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

18 โครงการพัฒนานักวิชาชีพ เชื่อมโยงภาคีหุ้นส่วนสังคมเพื่อ
เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิชาการและพฒันานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้น า
ผลงานสู่การให้บริการและพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย 
พงศ์พัฒนศิริ 

30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

19 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนิสิต ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันต ์ 25,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการสวัสดีปีใหม่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

21 โครงการจดังานแสดงความยินดีกบัพ่ีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดร.สรุัตน์ เศษโพธ์ิ 40,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังหมด 3,423,671.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะวทิยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

535,693.00 
 

1 โครงการแนะน าหลักสูตรและแนะแนวสัญจร รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

51,743.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

2 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตรให้มีความ
พร้อมและเป็นจุดเด่นตามอัตลักษณ ์

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดิจติลัและภาษาอังกฤษ
นิสิต 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

4 โครงการจดัประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

100,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร ์

ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 20,000.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

6 โครงการแสดงความยินดีบณัฑิต ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 80,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

7 โครงการอบรมโปรแกรมเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและศึกษาต่อ 

ดร.ธนพงษ์ พรมใหม ่ 10,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นางสาวนิโลบล ค ายันต ์ 15,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

9 โครงการพัฒนาฅน 2021 ดร.สบืกุล กาญจนสุกร ์ 6,200.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

10 โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจ าค าศัพท์
เฉพาะทางของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.นจุิ
รา ทาตัน 

10,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

11 โครงการชีววิทยา จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง 8,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ อภิรักษ์ วงษ์เหมภูม ิ 22,950.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

13 โครงการนิเทศการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

151,800.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

63,000.00 
 

1 โครงการประเมินแผนยุทธศาสตร ์ กัลยา จ าปาทอง 3,000.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร ์

2 โครงการท าบญุคณะและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

40,000.00 ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

3 โครงการส านักงานสีเขยีว ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 6,088,542.00 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะวิทยาศาสตร ์ 4,166,042.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร ์ 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

3 โครงการการส่งเสรมิผลิตต ารา/คูม่ือปฏิบัติการ ส าหรับ
บุคลากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

4 โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจ าปี 2563 
คณะวิทยาศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

5 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

6 โครงการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000.00 ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

7 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรและประเมินผล
กิจกรรม ตามเกณฑ์ AUN QA 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

5,000.00 พ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

8 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Digital Content) 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

9 โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPex 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติด้านวิชาการและวิชาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

11 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตและ
บุคลากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

100,000.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

12 โครงการเพิม่ศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

13 โครงการสนับสนุนการจัดท าข้อสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

14 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

30,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

15 โครงการสนับสนุนนสิิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับสากล 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

40,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

16 โครงการวารสาร UP International Journal of 
Science and Technology 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

17 โครงการสนับสนุนนสิิตแลกเปลี่ยน ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

10,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

18 โครงการสนับสนุนอาจารย/์นักวิชาการอาคันตุกะ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

10,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

19 โครงการประชุมใหญ่ประจ าป ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

20,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

20 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

2,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

21 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

3,000.00 มี.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

22 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

50,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

23 โครงการแข่งกีฬาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

10,000.00 ก.พ. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

24 โครงการเครือเทางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

60,000.00 ก.พ. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

25 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

150,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

26 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

10,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

27 โครงการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กัลยา จ าปาทอง 

2,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

28 โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

100,000.00 เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

29 โครงการจดัซื้อวัสดุและสารเคมสีนับสนุนการศึกษา
อิสระ 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

322,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

30 โครงการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

31 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัระดับ
นานาชาติ (International Publication Support 
Program) 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

32 โครงการพัฒนานักวิจัย (Researcher Development) รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

33 โครงการพัฒนาหน่วยวิจยัสู่ความเป็นเลิศ (Science 
Research Unit to Excellence) 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

34 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

20,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

35 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ครัง้ที่ 20 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย์ 

100,000.00 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

36 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 

100,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

37 โครงการน้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

38 โครงการทุตยินิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2) ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

39 โครงการตติยนิเทศ (พัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 3) ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

40 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

41 โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

42 โครงการพัฒนาองค์วามรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมสู่งาน
สร้างสรรคเ์ชิงพาณิชย ์

ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

43 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนสิิตสาขาวิชาชีววิทยา 

ปวีณา โพธิ์ทอง 8,300.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

44 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติสาขาเคม ี ดร.บลัวี ยศน้อย 14,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

45 โครงการพัฒนาทักษะทางช่างและการใช้เครื่องมือขั้น
สูงส าหรับนักฟิสิกส์ ครั้งท่ี 2 

ดร.สริิกมล แสงมีอานภุาพ 4,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

46 โครงการพัฒนานสิิตสู่การเป็นนักสถิติในศตวรรษที่ 21 ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท ์ 1,700.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

47 โครงการรดน้ าด าหัว ประเพณสีงกรานต ์ ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 10,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

48 โครงการไหว้คร ู ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 10,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

49 โครงการทอดผ้าป่าสามัคคเีพื่อสมทบกองทุนนิสิต ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

50 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ดร.พัทธวรรณ ละโป ้ 5,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

51 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICDIPML 
2022) 

รองศาสตราจารย์ ดร.
ธนกฤต เทียนหวาน 

0 ก.พ. 2565 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร ์

รวมท้ังหมด 6,687,235.00 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะวศิวกรรมศาสตร ์

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

886,500.00   

1 โครงการน้องใหม่ Exercise ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิย
พงษ์ สุวรรณมณโีชต ิ

160,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2 โครงการเสรมิสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิย
พงษ์ สุวรรณมณโีชต ิ

49,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3 โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พจนศักดิ์ พจนา 

40,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

4 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ดร.อภิชาต บัวกล้า 85,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

5 โครงการแข่งขันคอนกรีตระดับชาติ นายวรจักร จันทร์แว่น 65,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

6 โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้
ไอติม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมบูรณ์ เซีย่งฉิน 

30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

7 โครงการค่ายส ารวจ ดร.อภิชาต บัวกล้า 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

8 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พจนศักดิ์ พจนา 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

9 โครงการนิเทศนสิิตฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ นายเอกชัย แผ่นทอง 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

10 โครงการผลติสื่อประชาสมัพันธ์หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เอราวิล ถาวร 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

11 โครงการสัมมนาวศิวกรรมอุตสาหการ นายอธิคม บุญซื่อ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

12 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบตุร ์ 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

13 ทุนอุดหนุนโครงงานวิศวกรรม นายอธิคม บุญซื่อ 307,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 100,000.00   

1 โครงการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ดร.อภิชาต บัวกล้า 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 100,000.00   

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน เอราวิล ถาวร 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

70,000.00   

1 โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพรัตน์ เกตุขาว 

20,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพรัตน์ เกตุขาว 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3 โครงการไหว้คร ู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิย
พงษ์ สุวรรณมณโีชต ิ

30,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
และมีธรรมาภิบาล 

240,000.00   

1 โครงการท าแผนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นพรัตน์ เกตุขาว 

40,000.00 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา 200,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 8,203,767.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8,073,767.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 130,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รวมท้ังหมด 9,600,267.00   

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะนิตศิาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

944,000.00   

1 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ของนิสิตในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิตโดย
วิทยากรบรรยายพิเศษ 

ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 150,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาอาจารยส์ู่มืออาชีพด้านการสอน Up-
PSF 

ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 30,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะนติิศาสตร ์

3 โครงการอบรมสมัมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย 

ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 40,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะนติิศาสตร ์

4 โครงการสนับสนุนฐานข้อมลูกฎหมายและวารสาร
ต่างประเทศออนไลนร์ะดับบณัฑติศึกษา 

นายอาทิตย์ ศรีชัย 230,000.00 ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

5 โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผล 

นิภาภรณ์ ลาภเสถียร 40,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

6 โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และ 2565 

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 100,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

7 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 330,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

8 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 9,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะนติิศาสตร ์

9 โครงการสานสมัพันธ์วิชาการนิติศาสตรแ์ละรัฐศาสตร์ 
LAW & SPSS 

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 15,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะนติิศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพและแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพ
ส าหรับนสิิต 

ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 0 ม.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

11 โครงการสานสมัพันธ์หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต
โครงการพิเศษ 

นายพิษณุ เจนดง 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

12 โครงการพัฒนาการเขียนหนังสือ ต ารา เอกสารการ
สอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 0 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

13 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารส าหรับนสิิต
และทูตสื่อสารองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 0 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 83,150.00   

1 โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานนิสิตในวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 

53,150.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะนติิศาสตร ์

2 โครงการน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและการเขียน
บทความวิจัย 

ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี 30,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

3 โครงการจดัท าวารสารนติิศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 0 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 150,000.00   

1 โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน ผศ.วารณุี จันทร์ทอง 30,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

2 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 80,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

3 โครงการนติิจิตอาสาพัฒนาบวร ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 40,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

4 โครงการส่งเสริมหลักสตูรพิเศษ นายพิษณุ เจนดง 0 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

26,000.00   

1 โครงการท าบญุคณะนิติศาสตร ์ นางสาวนิตต์อลิน ภูริช
อุดมอังกูร 

10,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะนติิศาสตร ์

2 โครงการไหว้ครู และวันเกยีรตยิศลูกรพีนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 และ 2565 

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 16,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะนติิศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

380,000.00   

1 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์
คณะนติิศาสตร์ ประจ าปี 2565 

นายอาทิตย์ ศรีชัย 280,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green 
and Clean University) คณะนิตศิาสตร ์

นางณลภสั ปัญญาวงค ์ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาการเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงข้ึนและจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

นายนทีสุทธ์ิ อุทธิยา 50,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

4 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรคณะนิตศิาสตร์ ผศ.นริษรา ประสิทธิปาน
วัง 

20,000.00 พ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผศ.นริษรา ประสิทธิปาน
วัง 

0 พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

6 โครงการพัฒนาระบบศิษยเ์ก่า ผศ.นริษรา ประสิทธิปาน
วัง 

0 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 5,681,165.00   



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะนติิศาสตร ์ 4,032,765.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะนติิศาสตร ์ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

3 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคณะ
ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจ
นุรัตน ์ไมรินทร ์

30,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

4 โครงการเตรยีมความพร้อมนักวิจยัสู่การตีพิมพ ์ ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 30,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะนติิศาสตร ์

5 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ นางสาวพวงผกา ธนะจักร ์ 100,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านไอที นายทรงพันธ ์อนุพันธ์ 50,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะนติิศาสตร ์

7 โครงการวันรพีน้อมร าลึกพระบดิาแห่งกฎหมายไทย ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 100,000.00 ส.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

8 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาคณะนติิศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผศ.เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ 70,000.00 ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

9 โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑติโครงการ
พิเศษ 

นายพิษณุ เจนดง 10,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

10 โครงการปฐมนิเทศนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท
ราวรรณ รตันเกษตร 

20,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

11 โครงการเขยีนโครงร่างวิทยานิพนธ์และตดิตามการท า
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท
ราวรรณ รตันเกษตร 

25,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

12 โครงการอบรมระบบ i-Thesis และจัดท ารูปเลม่
วิทยานิพนธ์ส าหรับบณัฑติศึกษา ประจ าปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ 
ไวกว ี

20,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

13 โครงการปฐมนิเทศระดับบณัฑิตศกึษา ประจ าปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ 
ไวกว ี

30,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการ อภินันท์ ทัพผึ้ง 75,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

15 โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของ
คณะนติิศาสตร ์

ศุภากร สภุาพ 30,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

16 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 20,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

17 โครงการท าฝายชะลอน้ าช่ัวคราว นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

8,900.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะนติิศาสตร ์

18 โครงการต้นกล้านักกฎหมาย ประจ าปีการศึกษา 2564 
และ 2565 

นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

180,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะนติิศาสตร ์

19 โครงการประกวดดาว-เดือน LAW UP Ambassador 
2021 

นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

25,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะนติิศาสตร ์

20 โครงการคลินิกฟุตบอล ชมรมฟุตบอลคณะนิติศาสตร ์ นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

10,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะนติิศาสตร ์

21 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสรา้งความสัมพันธ์ภายใน
คณะนติิศาสตร์ (ชมรมฟุตบอล) 

นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

10,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะนติิศาสตร ์

22 โครงการ The Re-Union Law Students UP TRAIL. 
วิ่งสานสัมพันธ์ศิษยเ์ก่า 

นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

50,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะนติิศาสตร ์

23 โครงการนติิศาสตร์และเสียงเพลง MUSIC LAW UP นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

10,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

24 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนสิิตนิตศิาสตร์ นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

27,500.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

25 โครงการสานสมัพันธ์ LAW X BCA นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

30,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะนติิศาสตร ์

26 โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและมอบความรัก นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

22,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะนติิศาสตร ์

27 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 150,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

28 โครงการบายเนียร์ส าหรับนิสตินิตศิาสตร์ รหสั 62 นายอุดมศักดิ์ จริกาลกลุ
เกษม 

65,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

29 ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะนติิศาสตร ์ ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 250,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

30 กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลยัพะเยา (คณะนติิศาสตร์)   100,000.00 - คณะนติิศาสตร ์

31 โครงการจดัท าวารสารนติิศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 0 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะนติิศาสตร ์

32 โครงการพัฒนาอาจารยส์ู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 0 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

33 โครงการประเมินคุณลักษณะนิสติคณะนติิศาสตร์และ
ปัจฉิมนิเทศ 

ผศ.กฤษฎา ใจแก้วท ิ 0 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะนติิศาสตร ์

รวมท้ังหมด 7,264,315.00   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1,043,100.00   

1 โครงการน้องยินดีพีร่ับปรญิญา ดร.รตัิยา ฟิชเชอร ์ 200,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 โครงการปัจฉมินิเทศพิราบขาว-สิงห์กว๊าน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 30,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 โครงการพิราบขาวเหริฟ้า-สิงหรากู่ค าราม ปีท่ี 5 ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 1,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 โครงการเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการและทักษะการ
ใช้ชีวิตกับ SPSS 

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 40,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 โครงการด าเนินการประเมินคณุภาพหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 80,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 โครงการ Microsoft Office เพื่อชีวิตการท างาน ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 35,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 โครงการ Get to Know SPSS ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 50,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

8 โครงการพัฒนาเครือข่ายดา้นวิชาการ ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 20,000.00 มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

9 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรบณัฑิต 

นางสาวกัลยาพร กันอิน 63,500.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 โครงการเสวนาวิจัยด้านรัฐศาสตร ์ อนุรัตน์ ฝันถึงภูม ิ 20,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

11 โครงการรับฟังผู้มสี่วนไดส้่วนเสียหลักสตูรรัฐศาสตร
บัณฑิต 

ผศ.ดารารตัน์ ค าเป็ง 20,000.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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12 โครงการเปิดโลกสิงห ์ สุนทร สุขสราญจิต 25,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

13 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ นายทวีป มหาสิงห ์ 30,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

14 โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝึกงานหลักสตูรรัฐศาสตร
บัณฑิต 

รัชตะ พันธุ์แสง 20,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

15 โครงการสื่อสิงห์กว๊าน นางสาวผณิตา ไชยศร 10,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

16 โครงการรัฐศาสตร์ ม.พะเยา เราจะผ่านโควิดไปด้วยกัน ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุนทร 
สุขสราญจติ 

15,000.00 ก.พ. 2565 - ส.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้นสิิต ณัฐฑรี สินธุนาวา 12,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

18 โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร รป.บ. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ า
ทิพย์ เสมอเชื้อ 

9,000.00 เม.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

19 โครงการเสรมิสร้างแนวคิดพื้นฐานการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

ดร.สุธินี ชุตมิากุลทวี 5,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

20 โครงการตลาดวิชาการหลักสูตร รป.บ. สุธินี ชุติมากุลทว ี 15,400.00 ก.พ. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

21 โครงการประชุมวิชาการบณัฑติศกึษา ครั้งท่ี 8 รักษ์ศรี เกียรติบุตร 40,000.00 เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

22 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ รป.ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รักษ์ศรี เกียรติบุตร 

5,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 โครงการเช่ือมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลยัคู่เทียบ 

รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร 15,000.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 โครงการสานสมัพันธ์น้องพี่ รป.ม. รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร 8,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

25 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์หลักสตูร ดร.ณวิญ เสริฐผล 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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26 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคม
ระดับหลักสตูร 

ผศ.วรรณภา ทองแดง 15,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

27 โครงการกิจกรรมน าเสนอผลงานวชิาการของนิสิตสาขา
พัฒนาสังคมระดับชาต ิ

รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง 15,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

28 โครงการบรูณาการสู่การปฏิบัติเชงิพื้นที่ สารณิีย์ ภาสยะวรรณ 20,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

29 โครงการสัมมนาฝึกงาน-ปัจฉิมนเิทศ ณัฏฐิมา มากชู 10,000.00 - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

30 โครงการพัฒนาจดัการเรียนการสอน รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล 24,200.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

31 โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน นายถิรายสุ์ บ าบัด 30,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ นายถิรายสุ์ บ าบัด 12,500.00 มิ.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 โครงการสานสมัพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ นายถิรายสุ์ บ าบัด 45,000.00 พ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิต นายถิรายสุ์ บ าบัด 15,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านเครือข่ายศิษย์เก่า นายถิรายสุ์ บ าบัด 10,000.00 มี.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 โครงการเสียงสะท้อนจากนิสติคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

นายถิรายสุ์ บ าบัด 5,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

37 โครงการสนับสนุนชมรมนสิิตจติอาสา นายถิรายสุ์ บ าบัด 12,500.00 พ.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 โครงการเครือข่ายนสิิตสัมพันธ์ นายถิรายสุ์ บ าบัด 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนสิิต นายถิรายสุ์ บ าบัด 10,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

40 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ผศ.วรรณภา ทองแดง 30,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 115,000.00   

1 โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานนิสิต ผศ.วรรณภา ทองแดง 80,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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2 โครงการติดตามความก้าวหนา้โครงการวิจัยทุนรายได้
คณะ 

ผศ.วรรณภา ทองแดง 5,000.00 พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 โครงการสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.วรรณภา ทองแดง 20,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผศ.วรรณภา ทองแดง 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 20,000.00   

1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 
Signature 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ ์

20,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

50,000.00   

1 โครงการประเพณีแหผ่้าห่มพระธาตุจอมทอง นายถิรายสุ์ บ าบัด 30,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 โครงการครุุบูชา (ไหว้ครคูณะรัฐศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์) 

นายถิรายสุ์ บ าบัด 10,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 โครงการท าบญุคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ นายถิรายสุ์ บ าบัด 10,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

178,000.00   

1 โครงการ Green SPSS ดร.รตัิยา ฟิชเชอร ์ 5,000.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 โครงการติดตามความก้าวหนา้ ITA ดร.รตัิยา ฟิชเชอร ์ 3,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ดร.รตัิยา ฟิชเชอร ์ 80,000.00 พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ EdPEx ดร.รตัิยา ฟิชเชอร ์ 40,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

5 โครงการวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ ์

30,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ ์

10,000.00 ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารงาน budget และ
ปัญหาในการด าเนินงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ ์

10,000.00 ธ.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 4,625,187.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

3,949,581.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

350,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 โครงการอัตลักษณส์ิงห ์ สุนทร สุขสราญจิต 80,000.00 พ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

4 โครงการตีพิมพ์เพื่อการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ตามมาตรฐาน กพอ. 

ผศ.วรรณภา ทองแดง 30,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5 บริหารงานกิจการนิสติ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

6 ทุนวิจัยงบรายได้คณะฯ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

160,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

7 การบริหารจัดการงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

50,606.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

8 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

0 - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

รวมท้ังหมด 6,031,287.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 คณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

301,000.00   

1 โครงการ NMC Home Coming สาขาการสื่อสารสื่อใหม ่ 30,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

2 โครงการพัฒนานสิิตสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ผศ.ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ ์ 18,000.00 พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

3 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 
64 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว 23,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติสาขาการจัดการธุรกิจ  
ปีท่ี 4 รหัส 62 

อาจารย์จติติมา สกุลเจียมใจ 50,000.00 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

5 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิต นายณัฐวุฒิ สมยาโรน 10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

6 โครงการแสดงความยินดีบณัฑิต (รหัส 59) นายณัฐวุฒิ สมยาโรน 150,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

7 โครงการต้อนรับบณัฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

20,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 776,544.00   

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย นวตักรรมและบริการ
วิชาการ 

ดร.วารัชต์ มัธยมบรุุษ 635,500.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

2 โครงการพัฒนานักวิจัยและการส่งเสรมิการวิจัย ดร.วารัชต์ มัธยมบรุุษ 141,044.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส  
และมีธรรมาภิบาล 

220,000.00   

1 โครงการ BCA Unity นางเยาวลักษณ์ นามลังกา 170,000.00 ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 โครงการแนะแนวสัญจร นายณัฐวุฒิ สมยาโรน 50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 8,405,397.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

6,021,115.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

634,910.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

3 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ
บริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร ์

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

100,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
บริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร ์

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

50,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

5 โครงการ BCA Green Office คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

30,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

6 โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร AUN QA 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

120,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

7 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์คณะบรหิารธรุกิจและ
นิเทศศาสตร ์

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

50,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นสิิตคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร ์

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

120,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

9 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร ์

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

60,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

80,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

11 โครงการ My Guest Best Practice คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

66,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

12 โครงการพัฒนานสิิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

40,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

13 โครงการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียหลักสตูร 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

20,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

14 โครงการทบทวนและประเมินคณุภาพหลักสูตร คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

20,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

15 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

20,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

60,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

17 โครงการพัฒนาอาจารย์ปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

40,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

18 โครงการเสรมิทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

30,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

19 โครงการพัฒนาทักษะความรู้เรื่องเครื่องดื่มผสม คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

20 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 
63 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

23,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

21 โครงการทัศนศึกษานิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัส 
62 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

23,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

22 โครงการเสรมิทักษะความเป็นผู้น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

23,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

23 เงินทุนเพื่อการศึกษา คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

100,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

24 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

25 โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

20,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

26 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต BCA คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

50,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

27 โครงการพัฒนาสโมสรนสิิต BCA คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

50,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

28 โครงการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

30,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

29 โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ 4 สถาบันภาคเหนือ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

25,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

30 โครงการกีฬาสาขาเศรษฐศาสตร ์ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

15,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

31 โครงการ Byenior คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

15,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

32 โครงการสานสมัพันธ์ NMC น้องพี่ท่ีรัก คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

20,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

33 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหมส่าขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

34 โครงการ NMC Ready to Run คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

35 โครงการไหว้ครู NMC คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

3,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

36 โครงการพัฒนานสิิตและการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการ
สื่อสารสื่อใหม ่

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

79,722.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

37 โครงการวันมคัคุเทศก์ไทย และไหว้ครูประจ าสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

38 โครงการวิจัยสถาบันเกีย่วกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

30,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

39 โครงการบริการวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

30,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

40 โครงการการสื่อสารดิจิทัลเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

5,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

41 โครงการบริการวิชาการการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

60,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

42 โครงการบริการวิชาการด้านการทอ่งเที่ยวและการ
โรงแรม 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

16,650.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

43 โครงการการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการจังหวัด
พะเยา ด้าน INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ปีท่ี 
1 

คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

120,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

44 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

10,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

45 โครงการจติอาสานสิิตเศรษฐศาสตร ์ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

40,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

46 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

5,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

47 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ คณะบริหารธรุกิจและนิเทศ
ศาสตร ์

0 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะบริหารธรุกิจและนิเทศศาสตร์ 

รวมท้ังหมด 9,702,941.00   

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 คณะศลิปศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3,533,300.00   

1 โครงการจดัสรรทุนวิจัยงบประมาณรายไดค้ณะศิลป
ศาสตร ์

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 560,000.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของ
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตร ์

รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 80,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

3 โครงการติดตามความก้าวหนา้โครงการวิจัย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

4 โครงการMeeting พี่เลี้ยง รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

5 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 20,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

6 โครงการพัฒนานสิิตระดับบณัฑติศึกษา ผศ.คมกฤช ตาชม 77,550.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

7 โครงการน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 20,000.00 ก.พ. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

8 โครงการ Pre-U คณะศลิปศาสตร ์ ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 100,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

9 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ออนไลน ์

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 170,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

10 โครงการสหกิจศึกษา ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 100,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร (AUN-QA) 

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 30,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

12 โครงการเก็บข้อมูลป้อนกลับส าหรบัการพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร 

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 30,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

13 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 62,450.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

14 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และการอบรมกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF 

ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 50,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

15 โครงการปรับปรุงหลักสตูร ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 140,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

16 โครงการ UP Freshmen Day (กีฬาน้องใหม่) นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 6,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

17 โครงการศลิป์ฯ อาสา คนท าด ี นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 30,000.00 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านสิิตคณะศลิปศาสตร์ นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 10,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

19 โครงการน้องยินดีพีร่ับปรญิญา ครั้งท่ี1 นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 10,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

20 โครงการน้องยินดีพีร่ับปรญิญา ครั้งท่ี 2 นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 10,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

21 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 5,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

22 โครงการส ารวจภาวะการมีงานท าบัณฑิตคณะศิลป
ศาสตร์ ครั้งที่ 2 

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 5,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

23 โครงการประชุมผู้ปกครองนิสติใหม่คณะศิลปศาสตร์ นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 10,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

24 โครงการสร้างเสรมิคุณลักษณะตามสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 30,000.00 ธ.ค. 2564 - พ.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

25 โครงการพัฒนาระบบและกลไกลในการสร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร ์

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 15,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

26 โครงการสร้างระบบสารสนเทศด้านอัตลักษณ์นสิิต 
คณะศลิปศาสตร ์

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 30,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

27 โครงการ Lib Arts' Talk นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 25,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

28 โครงการ UP LibArt' Idol นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 40,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

29 โครงการสุนทรียศลิป์แห่งภาษา (LibArts' Smart Talk) นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 30,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

30 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวชิาเอกสาขาวิชา
ภาษาไทยส าหรบั 4 ช้ันป ี

จินตนา แปบดิบ 40,000.00 พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

31 โครงการเพชรภาษาไทย ดร.ศราวุธ หล่อด ี 100,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

32 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่ตลาดแรงงาน
4.0 

ภัทรา เอกประเสริฐ 31,000.00 - คณะศลิปศาสตร ์

33 โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนเิทศนิสิตฝึกงาน
สาขาวิชาภาษาไทย 

พาณี ศรีวิภาต 35,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

34 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวชิาเอกสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับ 4 ช้ันป ี

เบญจพร เทพสีหน ู 85,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

35 โครงการแนะแนวอาชีพ นายสมหมาย รอดแป้น 30,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

36 โครงการปฐมนิเทศนิสติฝึกงานและสหกิจศึกษา ดร.ชนาภา ดวงไฟ 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

37 โครงการอบรมด้านการวิจัย ดร.ศุภาวรรณ ปิงใจ 20,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

38 โครงการ Movie Talks นางสาวจิตตมิาพร ต้น
จ าปา 

25,000.00 พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

39 โครงการอบรม TOEIC นฤภร แสงศรจีันทร ์ 25,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

40 โครงการ English in Songs ชวนพิศ ศรีวิชัย 25,000.00 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่องาน
บริการ 

ธัญพร มูลกาวลิ 40,000.00 เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

42 โครงการพัฒนาทักษะการแปลนสิติสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

นายสมหมาย รอดแป้น 15,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

43 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวชิาเอกสาขาวอชา
ภาษาฝรั่งเศสส าหรับ 4 ช้ันป ี

อธิคมน์ จิตรเกษมสุข 9,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

44 โครงการเตรยีมความพร้อมสูค่วามเป็นมื่ออาชีพ ยุวเรศ เลาหพรรค 11,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะศลิปศาสตร ์

45 โครงการฝรั่งเศสวิชาการ แสงเดือน กาศลังกา 5,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะศลิปศาสตร ์

46 โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส จักรพงษ์ โกยสมบรูณ ์ 15,000.00 - คณะศลิปศาสตร ์

47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
วิชาชีพ 

นางสาวสุวรรณา ดล
ภราดร 

10,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะศลิปศาสตร ์

48 โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาเอกสาขาวิชา
ภาษาจีน ส าหรับ 4 ช้ันป ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุภัทรา โยธินศิริกลุ 

25,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

49 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานนิสติ
สาขาวิชาภาษาจีน 

ดร.จินตนา ศรีเงิน 20,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

50 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาจีน 

นายภัทรพงศ์ พ้ืนงาม 40,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

51 โครงการปัจฉมินิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานนสิิต
สาขาวิชาภาษาจีน 

ดร.จินตนา ศรีเงิน 10,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

52 โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาจนี นางสาวศศิธร นุรติมนต ์ 45,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

53 โครงการน าเสนอบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกลุ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

54 โครงการแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศจีน นางสาววรรณสา หมุดใหม ่ 10,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

55 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวชิาเอกภาษาญี่ปุ่น
ส าหรับนสิิต 4 ช้ันป ี

นางสาวพันธุ์พิชญา ปัญญา
ฟู 

20,000.00 - คณะศลิปศาสตร ์

56 โครงการ Japanese EXPO นายณัฐกร ค าปวน 60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

57 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
ร่วมกับ ม.นเรศวร 

นายอิทธิพล บัวย้อย 10,000.00 - คณะศลิปศาสตร ์

58 โครงการพัฒนาข้อสอบวดัระดับทางภาษาส าหรับนิสติ
คณะศลิปศาสตร ์

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 155,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

59 โครงการจดัสอบวัดระดับทางภาษาส าหรับนสิิตคณะ
ศิลปศาสตร ์

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 66,600.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

60 โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลศูนย์ภาษา คณะศิลป
ศาสตร ์

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 30,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

61 โครงการจดัสอบวัดความรูภ้าษาองักฤษ ส าหรับนิสติ
ระดับปริญญาตร ี

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 370,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

62 โครงการจดัสอบวัดความรูภ้าษาองักฤษ ส าหรับนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 59,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

63 โครงการจดัสอบพัฒนาผลการเรยีนนิสิตระดับปริญญา
ตร ี

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 50,000.00 ต.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

64 โครงการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น ดร.ชนาภา ดวงไฟ 75,000.00 - คณะศลิปศาสตร ์

65 โครงการฝึกอบรมทางภาษา (ภาษากัมพูชา / TOEIC / 
ส าหรับสอบวัดระดับ) 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 23,700.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

66 โครงการบริการวิชาการด้านการพฒันาภาษา ดร.ชนาภา ดวงไฟ 132,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

67 โครงการบริการด้านการแปล ดร.ชนาภา ดวงไฟ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

68 โครงการงานพระราชทานปรญิญาบัตร ปีการศึกษา 
2562 

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 0 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 100,000.00   

1 สนับสนุนการบริหารจัดการ (สมาชิกเครือข่าย) คณะศลิปศาสตร ์ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 100,000.00   

1 โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม 100,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

166,000.00   

1 โครงการสืบสานต านานแห่งสายนที นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 25,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 โครงการประเพณีแหผ่้าห่มพระธาตุจอมทอง นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 40,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

3 โครงการศักดิ์ศรี ศักดิ์สิทธ์ิ สัมฤทธิ์พระนาม นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 15,000.00 มี.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

4 โครงการไหว้ครคูณะศิลปศาสตร ์ นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 16,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

5 โครงการสุขสะหรี๋ปี๋ใหมเ่มือง และท าบุญคณะศิลป
ศาสตร ์

นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 15,000.00 เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

6 โครงการแสดงมุฑติาจิตและท าบญุคณะศิลปศาสตร ์ นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 45,000.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะศลิปศาสตร ์

7 โครงการถวายเทียนส่องธรรม นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 10,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

716,000.00   

1 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย ดร.บณัฑิต ทิพย์เดช 25,000.00 ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาภาษาอังกฤษ ดารินทร อินทับทิม 40,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ 20,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

4 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาภาษาจีน วราภรณ์ ใจประนพ 25,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

5 โครงการพัฒนาอาจารยส์าขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ภัทร 
แสนโภชน ์

20,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

6 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย
วิชาการ 

ดร.ชนาภา ดวงไฟ 13,000.00 ต.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

7 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา นายณัฐวร วงศ์จิตราทร 80,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

8 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รัตนา ยาวิเลิง 60,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ 

ดร.รตันา ยาวิเลิง 30,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

10 โครงการการจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง ดร.รตันา ยาวิเลิง 3,000.00 มี.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

11 โครงการประชุมบุคลากร และการประชาสมัพันธ์
ภายในองค์กร 

ดร.รตันา ยาวิเลิง 60,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

12 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และส านักงานสีเขียว รัตนา ยาวิเลิง 340,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 14,002,680.00   

1 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะศลิปศาสตร ์ 5,510,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะศลิปศาสตร ์ 8,472,680.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

3 อุดหนุนการสอบและการเรียนภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร ์ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

4 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ คณะศลิปศาสตร ์ 0 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะศลิปศาสตร ์

รวมท้ังหมด 18,617,980.00   

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้น
ปี 

ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  

1 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่ นางสาวสิรภิัสสร มาวงษ์ 8,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

2 โครงการปัจฉมินิเทศ นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาต ิ 10,500.00 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

3 โครงการ UP NORTH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร 
แพรศร ี

15,000.00 ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ ITHESIS นางสาวไอลดา บูรณะสัมฤทธ์ิ 8,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 
  

1 โครงการจดัการองค์ความรู้และการสรา้งอาชีพจากทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ดร.เพญ็พิมพ์ พวงสุวรรณ 5,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของชาติ 
 

1 โครงการถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติสมเดจ็
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 

นางสาววรัญญา จารุชัยสิทธิกุล 1,000.00 พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

2 โครงการถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นางสาววรัญญา จารุชัยสิทธิกุล 1,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้น
ปี 

ระยะเวลา หน่วยงาน 

3 โครงการร่วมใจแต่งกายผ้าไทย สบืสานวัฒนธรรมความ
เป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาต ิ

ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงส์กุลธร 1,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 

1 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2564 

นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาต ิ 40,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาลัยการจัดการ 

นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

4 โครงการประชาสมัพันธ์วิทยาลัยการจัดการ บริหารและ
จัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

นางสาวสมฤดี ศรีสงคราม 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

5 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลสู่การบริหารจดัการอย่างยั่งยนืของ วิทยาลัยการ
จัดการ (ITA) 

ดร.เพญ็พิมพ์ พวงสุวรรณ 3,000.00 ม.ค. 2565 - พ.ค. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 
 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน วิทยาลัยการจัดการ 12,694,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน วิทยาลัยการจัดการ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

3 อุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน วิทยาลัยการจัดการ 108,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้น
ปี 

ระยะเวลา หน่วยงาน 

4 โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชาภูมิภาคศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา
ภรณ์ ภู่วัฒนกุล และ ดร.ธาริ
นทร์ รสานนท์ 

15,000.00 ส.ค. 2565 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการจัดการ 

รวมท้ังหมด 13,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.หลังโอน/ปป. ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2,318,618.00   

1 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 

ณัฐวุฒิ สัพโส 210,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาวิชาการนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สันติ บูรณะชาต ิ

150,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสติบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต ์

30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

4 โครงการนิเทศนสิิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และภาคการ
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 

1,174,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมคณุภาพการจัดการเรยีนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต ์

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 

ดร.วสันต์ สรรพสุข 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

7 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพงานวชิาการนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิ
ลาวัลย์ โพธิ์ืทอง 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

8 โครงการกิจกรรมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ณัฐวุฒิ สัพโส 65,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.หลังโอน/ปป. ระยะเวลา หน่วยงาน 

9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
(ฝึกสอน) 

ผศ.ดร.ธิดาวลัย์ อุ่นกอง 609,618.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

95,000.00   

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ณัฐวุฒิ สัพโส 95,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

369,191.00   

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏบิัติงานบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้เกดิการพัฒนาและมปีระสิทธิภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

52,800.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ วิทยาลยัการศึกษาน่าอยู ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมสร ี

40,391.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนชุดแต่งกายส าหรับปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

96,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

4 โครงการเตรยีมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

180,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 11,599,654.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน วิทยาลัยการศึกษา 8,643,845.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน วิทยาลัยการศึกษา 373,400.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

3 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ วิทยาลัยการศึกษา 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย วิทยาลัยการศึกษา 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.หลังโอน/ปป. ระยะเวลา หน่วยงาน 

5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx วิทยาลัยการศึกษา 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

6 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN 
QA) 

วิทยาลัยการศึกษา 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้าน
ประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (AUN QA 
EdPEx) 

วิทยาลัยการศึกษา 78,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

8 โครงการเตรยีมความพร้อมรับการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา (AUN QA & EdPEx) 

วิทยาลัยการศึกษา 25,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

9 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ
วิทยาลัยการศึกษา 

วิทยาลัยการศึกษา 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

10 โครงการนิทรรศการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม วิทยาลัยการศึกษา 32,991.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน
นวัตกรรม 

วิทยาลัยการศึกษา 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

12 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร
การศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธิดาวัลย์ อื่นกอง 

50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

13 โครงการพัฒนานสิิตตามอัตลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัย
พะเยา 

ณัฐวุฒิ สัพโส 140,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

14 โครงการกิจกรรมสโมสรนิสติ ณัฐวุฒิ สัพโส 183,318.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.หลังโอน/ปป. ระยะเวลา หน่วยงาน 

15 โครงการประเมินมาตรฐานหลักสตูรและมาตรฐานการ
ผลิตเพื่อการรบัรองปริญญาและประกาศนียบตัร
ทางการศึกษา ของคุรุสภา (หลักสตูร 65) 

ผศ.ดร.ธิดาวลัย์ อุ่นกอง 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

16 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน หลักสตูรครุุสภาและกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ธิดาวลัย์ อื่นกอง 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

340,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

12,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

19 โครงการสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสรา้ง
ความผูกพันในองค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

45,600.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท างานอย่างมี
ความสุขสู่ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

210,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น
สายสนบัสนุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

22 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบิัติการฝ่ายบรหิาร 
ประจ าปี 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

23 โครงการพัฒนาหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา ผศ.ดร.ธิดาวลัย์ อุ่นกอง 55,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.หลังโอน/ปป. ระยะเวลา หน่วยงาน 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

540,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

25 โครงการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนการเงิน และ
แผนพัสดุ ให้มผีลสัมฤทธ์ิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

26 โครงการสนับสนุนบคุลากรวิทยาลัยการศึกษาเพื่อการ
วิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

310,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

27 โครงการแนวปฏิบัติการจัดท าแผนความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

28 โครงการแนวปฏิบัติเรื่องการมอบอ านาจของผู้บริหาร
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

12,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิทยาลัยการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

30 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครอง
งาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

31 โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
(SE Green & Clean) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดต.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

32 โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมความโปร่งใส 

วิทยาลัยการศึกษา 12,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

33 โครงการแนวปฏิบัติว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (กองคลัง) 

วิทยาลัยการศึกษา 12,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.หลังโอน/ปป. ระยะเวลา หน่วยงาน 

34 โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสรมิหรือสนับสนุน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญ สงวนเสริมศร ี

12,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษา 

รวมท้ังหมด 14,382,463.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

776,540.00   

1 โครงการทุนการศึกษาเพื่อนิสติ นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

2 โครงการการบูรณาการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นการ
เรียนรูผ้่านการปฏิบตัิงานแก้ไขปญัหาจริงของชุมชน 
และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 55,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

3 โครงการทัศนศึกษาในและนอกประเทศ (สาขา
สถาปัตยกรรม) 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 88,040.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

4 โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยานิพนธ์
และศลิปนิพนธ ์

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 88,500.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

5 โครงการประกวดผลงานของนิสติเวทีระดับประเทศและ
นานาชาติ 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 90,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

6 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 20,000.00 มี.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

7 โครงการประชาสมัพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ
ศิลปกรรมศาสตร ์

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 55,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

8 โครงการฝึกงานบริษัทจ าลอง นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

9 โครงการอบรมการสร้างสมรรถนะของบุคคลากรตาม 
UP PSF 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 30,000.00 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

10 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต การจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิของนิสิต 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

11 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต ค่ายผู้น านิสติสโมสรนิสติ
คณะฯ 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 60,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

12 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต ไหวค้รูสล่าและไหว้ครู
พื้นเมือง 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 30,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

13 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต Art and Arch Market 
สร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

14 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต สานสัมพันธ์พี่น้อง(กีฬา+พ่ี
น้องร้องเพลง+ปรับพื้นฐาน) 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

15 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต ต้อนรับบัณฑติและศิษย์
เก่าคืนถิ่น 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

16 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต ค่ายอาสาคณะฯ นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

17 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต พัฒนาศักยภาพนิสติก่อน
ส าเรจ็การศึกษา 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

18 โครงการ ออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อการตกแต่งภายใน 
ก. 

นางสาวเมธิศา ถวิลวงค ์ 5,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

19 โครงการ ห้องสมุดเพื่อน้องบนพ้ืนท่ีสูง “อิวเมี่ยน” นางนิลุบล ปุระพรหม 5,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 340,000.00   

1 รางวัลบูรณาการพันธกิจดีเด่น นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

40,000.00 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

2 โครงการพี่เลี้ยงบทความวิจยั และการจัดท าเอกสารการ
สอน เพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

3 โครงการสนับสนุนการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัย นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

60,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

4 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัยแหล่งทุนภายนอก นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

5 โครงการพิจารณาบทความ และขอ้เสนอโครงการวิจัย นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

15,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

6 โครงการประชาสมัพันธ์พันธกิจวิจัย นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

10,000.00 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการ KM :Best Practrice พนัธกิจวิจัย นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

8 โครงการอบรมทรัพยส์ินทางปัญญา นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

35,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

9 โครงการอบรมการเขียนแบบฟอรม์จริยธรรมนักวิจยั นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

5,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

10 โครงการพัฒนาการของวิหารวัดมหาวันวรมหาวิหาร 
จังหวัดล าพูน ก. 

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

11 โครงการวิจัยแนวทางการแบ่งขอบเขตพื้นท่ีการใช้งาน
เพื่อรองรับชีวิตปกติวิถีใหม่ กรณีศกึษาพื้นที่สาธารณะรมิ
กว๊านพะเยา ก. 

นางสาวพสุ สุวภาพ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

12 โครงการการศึกษาแนวทางการพฒันาพื้นที่สร้างสรรค์
ส าหรับเยาวชนในเขตต าบลเวยีง อ าเภอเมืองพะเยา ก. 

ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

13 โครงการนาฏกรรมที่ปรากฎในพระราชพิธีสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ข. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ 
จันทรข า 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

14 โครงการแนวทางการออกแบบห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการภายในวัดที่สอดคล้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ก. 

อัศนัย เล่งอี ้ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

15 โครงการการศึกษาลักษณะของเรอืนพื้นถิ่นในจังหวัด
พะเยาต่อการไหลของกระแสลมธรรมชาติ ในกรณไีม่
ปรับอากาศ จังหวัด พะเยา ข. 

นางสาววณิชญา ถนอมพล
กรัง 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

16 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม
ผักตบชวา ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ก. 

ชนกพร อ้วนสุชาติ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

17 โครงการวิจัยการต่อยอดภูมปิัญญาการทอผ้าไทลื้อเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าชุมชน วัดหยว่น อ.เชียงค า จ.
พะเยา ข. 

นายบรรเจิด ศรีมูล 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

18 โครงการบรูณาการส่วนส านักงาน นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 45,000.00   

1 Signature Product คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

15,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

2 โครงการระบบฐานข้อมลูการบริการวิชาการ (เก็บข้อมูล
เครือข่ายการบริการวิชาการ) 

นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

10,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

3 โครงการสร้างสรรค์วัสดุในงานภมูทิัศน์จากใบไม้ภายใต้
เเนวคิด Green economy ก. 

นางสาวอาริสรา นุกูล 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

4 โครงการบริการวิชาการเพื่อออกแบบปรับปรุงผังบริเวณ
วัดมหาวันตามแนวทางการสร้างสรรค์ทางสถาปตัยกรรม
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ก. 

อัมเรศ เทพมา 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

5 โครงการการพัฒนาเครื่องมือส าหรับตกแต่ง
เครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว ข. 

นางสาววีรดา บัวบังใบ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

6 โครงการ ห้องสมุดเพื่อน้องบนพ้ืนท่ีสูง “อิวเมี่ยน” นางนิลุบล ปุระพรหม 5,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

45,000.00   

1 โครงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะฯเพื่อแสดงนิทรรศการ
บุคลากรในคณะ 

นางสาวปรียาชนก เกษ
สุวรรณ 

30,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

2 โครงการ : นิทรรศการออนไลน์ความรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น
ล้านน ก. 

นางสาวพสุ สุวภาพ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

3 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการจัดเก็บข้อมูล
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมวหิารวัดมหาวัน จังหวัด
ล าพูนด้วยวิธีการ Vernadoc ก. 

นายสุธี เมฆบุญส่งลาภ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

4 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการจัดเก็บข้อมูล
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในจังหวัดพะเยาด้วย
วิธีการ Vernadoc 

นางสาววณิชญา ถนอมพล
กรัง 

5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

30,000.00   

1 โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green office) นายพันธพัฒน์ บุญมา 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 2,610,025.00   



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศลิปกรรมศาสตร ์

1,762,875.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศลิปกรรมศาสตร ์

250,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต ปัจฉมินิเทศ นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

4 โครงการ ดนตรีและนาฏศิลปเ์พื่อพัฒนาสมาธิส าหรับ
เยาวชน ก. 

นายสันติ ศริิคชพันธุ ์ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

5 โครงการการศึกษารายละเอียดและลักษณะการใช้วัสดุ
มุงหลังคาด้วยไมไ้ผ่ กรณีศึกษาหลงัคาไม้ไผ่ บ้านนายาง
ใต้ เมืองน้ าบาก แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ข. 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

6 โครงการการสร้างสรรค์พระเจ้าไมว้ัดแม่กาหลวงโดยใช้
การประดับตกแต่งด้วยลวดลาย เครื่องเคลือบดินเผา 
เวียงบัว ข. 

นายเอกพงษ์ เรือนอุ่น 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

7 โครงการพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย ข. วิริยะ สวสัดิ์จีน 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

8 โครงการการพัฒนาทักษะด้านศลิปะให้กับเยาวชนในเขต
ต าบลเวยีง อ าเภอเมืองพะเยา ก. 

นายทวี เสรีวาศ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

9 โครงการ ดนตรสีากลสู่เยาวชนแห่งการเรียนรู้ ก. นายนคร ค าร้อง 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

10 โครงการ การส่งเสริมดนตรีชาติพนัธุ ์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

11 โครงการ การบูรณาการนาฏศลิปก์ับองค์ความรู้ท้องถิ่น นายรัตนะ ตาแปง 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

12 โครงการการจัดนิทรรศการรวบรวมผลงานกลุ่มศลิปินส
ล่าเมืองพะเยา 

ธงไทย วงศ์วิชัย 5,000.00 ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

13 โครงการ การออกแบบเครื่องเรือนจากผักตบชวา นายบรรเจิด ศรีมูล 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

14 โครงการการสร้างสรรคผ์ลงานเครือ่งปั้นดินเผาจาก
ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเวียงบัว 

ธเนศ ไข่แก้ว 5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และศลิปกรรมศาสตร ์

นายพันธพัฒน์ บุญมา 183,690.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

16 โครงการพัฒนาคณุภาพนสิิต บูรณาการหลักสูตร 
สร้างอัตลักษณ์นสิิตคณะ 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

17 โครงการทัศนศึกษาในและนอกประเทศ (สาขา
สถาปัตยกรรมภายใน) 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 44,020.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

18 โครงการทัศนศึกษาในและนอกประเทศ (ศิลปะและการ
ออกแบบ) 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 55,800.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

19 โครงการทัศนศึกษาในและนอกประเทศ (สาขาดนตรี
และนาฏศิลป์) 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 13,640.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

20 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ 

นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

21 โครงการท าบญุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศลิปกรรม
ศาสตร ์

นายพันธพัฒน์ บุญมา 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

22 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร ์

นายพันธพัฒน์ บุญมา 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร ์

รวมท้ังหมด 3,846,565.00   

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

555,000.00   

1 โครงการประมวลความคดิ เนรมิตงานคลินิก อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธรี
โสภณ 

80,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

2 ทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชาชีพ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธรี
โสภณ 

150,000.00 ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

3 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ ([TRC] BLS Provider for HCP) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตก
รรม อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรุ่งระว ี
โชติเจรญิรตัน ์

70,000.00 ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

4 โครงการนสิิตทันตแพทย์จติอาสา ทศพล อินประโคน 25,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร ์

5 โครงการเสียงสะท้อน ทศพล อินประโคน 25,000.00 พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

6 โครงการพัฒนาผู้น านิสติ ทศพล อินประโคน 25,000.00 - คณะทันตแพทยศาสตร ์

7 โครงการสร้างแรงจูงใจในวิชาชีพทันตแพทย์ ทศพล อินประโคน 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

8 โครงการพระราชทานปรญิญาบัตรและกิจกรรมเลือด
ม่วงคืนถิ่น 

ทศพล อินประโคน 80,000.00 ธ.ค. 2564 - พ.ค. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสติให้เป็นบัณฑติอันพึง
ประสงค ์ 

ทศพล อินประโคน 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 35,580.00   



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยนสิิตคณะทันต
แพทยศาสตร ์

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธรี
โสภณ 

35,580.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 95,000.00   

1 โครงการจดัหาผู้ป่วยรักษารากฟันเพื่อการศึกษา ทันตแพทย์หญิงธนพร พันธ์สุภะ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

2 โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2564 รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตก
รรม อาจารย์ทันตแพทย์หญิงรุ่งระว ี
โชติเจรญิรตัน ์

35,000.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร ์

3 โครงการบริการทางทันตกรรมโดยหน่วยเคลื่อนที ่ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรุ่งระวี โชติ
เจริญรัตน ์

30,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์
ของชาติ 

15,000.00   

1 โครงการสืบสานประเพณไีทย ทศพล อินประโคน 15,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ค. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 176,700.00   

1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์, จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2566 

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทยห์ญิง
ทัศนีย์ เต็งรังสรรค ์

96,700.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

2 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา อาจารย์ ทันตแพทย์ทศพล อินประ
โคน 

80,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 13,122,720.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะทันตแพทยศาสตร ์ 12,622,720.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะทันตแพทยศาสตร ์ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

3 โครงการ HA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา 100,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

4 โครงการเฉลิมพระเกยีรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและท าบุญในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 40,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

5 โครงการตรวจประเมิน Green dental school คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 50,000.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร ์

7 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร รองคณบดฝี่ายบริหาร 10,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

8 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ รองคณบดฝี่ายบริหาร 20,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

9 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ คณะทันตแพทยศาสตร ์ 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

10 ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัยในการประชุม
วิชาการหรือการอบรมและพัฒนาตนเองส าหรับบุคลการ
ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

11 เงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรคณะทนัตแพทยศาสตร ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

12 เงินอุดหนุนงานกิจการนิสติ คณะทันตแพทยศาสตร ์ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร ์

รวมท้ังหมด 14,000,000.00   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

650,000.00   

1 โครงการฝึกภาคปฏิบัตสิาขาพยาบาลศาสตร ์ ดร.จุฑามาศ ผลมาก 650,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

2 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ ดร.วิยะดา รตันสุวรรณ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 350,000.00   

1 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณ
พิมล สุขวงษ ์

350,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

2 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ ดร.วิยะดา รตันสุวรรณ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

60,000.00   

1 โครงการบริการวิชาการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นางสาวจตุพร ไชยราช 60,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

2 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ ดร.วิยะดา รตันสุวรรณ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

3 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครอง
ทางสังคมส าหรับกลุม่เปราะบาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปะราลี โอภาสนันท์ 

0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครอง
ทางสังคมส าหรับกลุม่เปราะบาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปะราลี โอภาสนันท์ 

0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

40,000.00   



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 โครงการสร้างจติส านึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

นางสาวจตุพร ไชยราช 40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

2 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ ดร.วิยะดา รตันสุวรรณ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรร
มาภิบาล 

250,000.00   

1 โครงการวันสถาปนาคณะ นางสาวกัลยกร รับงาน 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

2 โครงการสรุปผลการด าเนินงานการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปี 2565 

นางสาวลานนา หมื่นจันทร ์ 200,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

3 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ ดร.วิยะดา รตันสุวรรณ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 8,406,315.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร ์ 4,156,315.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะพยาบาลศาสตร ์ 4,250,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์

รวมทั้งหมด 9,756,315.00   

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

440,000.00   

1 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ สาขาวิชาปฎิบตัิ
การฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหสั 61 ปีการศึกษา 
2564 

พีรณัฐ ผลวิชา 50,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 คณะแพทยศาสตร ์

2 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ สาขาวิชาปฎิบตัิ
การฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหสั 62 ปีการศึกษา 
2565 

พีรณัฐ ผลวิชา 60,000.00 ส.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

3 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ สาขาวิชาปฎิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 3) ปีการศึกษา 2565 

พีรณัฐ ผลวิชา 110,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

4 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (ปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตาม
เกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2564 

พีรณัฐ ผลวิชา 20,000.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

5 โครงการประมวลความรู้รวบยอด Comprehensive 
test หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (ปฎิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์) ปีการศึกษา 2564 

พีรณัฐ ผลวิชา 20,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

6 โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติในการสอบ National 
license 

กิตติยา ไทยธวัช 30,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะแพทยศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการสมาพันธ์นิสตินักศึกษาปฎิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์แห่งประเทศไทย 

กิตติยา ไทยธวัช 100,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

8 โตรงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance 
Cardiac Life Support (ACLS) 

กิตติยา ไทยธวัช 10,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

9 โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง
โรงพยาบาล Pre Hospital trauma Life Support 
(PHTLS) 

กิตติยา ไทยธวัช 10,000.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

10 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตปฎิบตัิการฉุกเฉินทาง
การแพทย์ ปีการศึกษา 2564 

พีรณัฐ ผลวิชา 30,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 2,063,920.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะแพทยศาสตร ์ 2,003,920.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะแพทยศาสตร ์ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

3 โครงการนิเทศงานและติดตามนิสติ สาขาวิชาปฎิบตัิ
การฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 1) ปีการศึกษา 2565 

พีรณัฐ ผลวิชา 60,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

4 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ คณะแพทยศาสตร ์ 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะแพทยศาสตร ์

รวมท้ังหมด 2,503,920.00   

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

269,183.00   

1 โครงการเตรยีมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนด ี 20,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

2 โครงการคณุธรรมและจริยธรรม ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 24,183.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

3 โครงการเสรมิสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

4 โครงการส่งเสริมสุนทรียศลิป ์ ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 65,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

6 โครงการจติอาสาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และเอกลักษณ์
ของชาติ 

34,183.00   

1 โครงการคณุธรรมและจริยธรรม ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 24,183.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

2 โครงการส่งเสริมสุนทรียศลิป ์ ดร.ภก.ภูวิช ไชยค าวัง 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 5,445,020.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะเภสัชศาสตร ์ 3,258,520.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะเภสัชศาสตร ์ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

3 โครงงานบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม และ
ชุมชน 

ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนด ี 266,200.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

4 โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการ
ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนด ี 20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

5 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ
เครื่องส าอางขั้นสูง 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตย
รัตน ์

400,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

6 โครงการเตรยีมความพร้อมด้านสารเคมสี าหรับ การเรียน
การสอนปฏิบตัิการ หลักสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
บริบาลเภสัชกรรม 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตย
รัตน ์

500,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

7 โครงการห้องปฏิบตัิการปลอดภัยและสวน สมุนไพรคณะ
เภสัชศาสตร ์

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตย
รัตน ์

90,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

8 โครงการเตรยีมความพร้อมขั้นพ้ืนฐานการเรยีนรู้และ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางเครื่องส าอาง 

ผศ.ดร.ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตย
รัตน ์

500,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

9 โครงการการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปี การศึกษา 
2564 

ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง 50,300.00 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

10 โครงการเตรยีมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา คณะเภสัชศาสตร ์

ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา 220,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

11 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ส านักงานสี
เขียว คณะเภสัชศาสตร์ (UP Pharmacy Green Office) 

นางสาววินิตตา ลือชัย 10,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ พนักงานสาย
สนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาววินิตตา ลือชัย 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะเภสัชศาสตร ์

รวมท้ังหมด 5,748,386.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

532,000.00   

1 โครงการฝึกงานนิสิต หลักสตูรจลุชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤตปภัช ตันติอมรกุล 

20,000.00 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2 โครงการฝึกงานนิสิต หลักสตูรโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3 โครงการสหกิจศึกษา ดร.นิศรา บุญเกดิ 20,000.00 ต.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

4 โครงการบริการวิชาการชุมชน หลกัสูตรชีวเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม
ศักดิ์ พินธะ 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และนิสติคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรรีัตนโชต ิ 10,000.00 ต.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

6 โครงการพระราชทานปรญิญาบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร
ภัทร ศรีรตันโชต ิ

100,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่าและ
ผู้ประกอบการ 

ดร.นิศรา บุญเกดิ 10,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

8 โครงการโภชนคลินิกและให้ค าปรกึษาโภชนาการ นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 10,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

9 โครงการถ่ายทอดความรูจ้ากพ่ีสู่นอ้ง ดร.จักรพงษ์ คนธรรม ์ 5,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

10 โครงการจดัตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์/
ชีววิทยาทางการแพทย์ 

ดร.นิศรา บุญเกดิ 30,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

11 โครงการ SMO Slow Live ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรรีัตนโชต ิ 10,000.00 พ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

12 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ าและการท างานเป็น
ทีมให้แก่นิสิต (ทุติยนิเทศ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุ
ศักดิ์ ใจเขียนด ี

10,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

13 โครงการปัจฉมินิเทศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ปัจฉิมนิเทศ) 

อรดา ชุมภูค า 10,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

14 โครงการอบรมสุขภาพจิตให้แก่นิสติ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

นางสาระชล เครือสาร 5,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

15 โครงการจดัตั้งหลักสูตรชีววิทยาศาสตรป์ระยุกต์เชิง
นวัตกรรม 

อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ ์ 30,000.00 ก.พ. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

16 โครงการวิทย์แพทยส์ัญจร ดร.นิศรา บุญเกดิ 25,000.00 พ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

17 โครงการพี่เลี้ยงอาจารย์มืออาชีพ กนกกาญจน์ พรหมน้อย 12,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

18 โครงการบุคลากรพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนสิิตใหม ่ ดร.มารุต แก้ววงศ ์ 20,000.00 พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

19 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมนสิิตจุลชีววิทยา ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย 10,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

20 โครงการวิจัยในช้ันเรียน คณะวิทยาศาตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร 
กนกกาญจน์ พรหมน้อย 

5,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

21 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิต หลักสูตร
โภชนาการ 

นายปัณณทัต สุทธิรักษ ์ 10,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

22 โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร (AUN QA) หลักสตูรชีวเคม ี

ดร.อ านาจ อ่อนสอาด 10,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

23 โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร (AUN QA) หลักสตูรจลุชีววิทยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธิดา ไชยวังศร ี

10,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

24 โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสตูร (AUN QA) หลักสตูรโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 

นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 10,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

25 โครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ดร.อนงค์ คิดดี และ ผศ.
ดร.อัจฉรยิา ยศบุญเรือง 

30,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

26 โครงการทวนสอบเทคนิคทางจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ
ลักษณ์ สันพา 

20,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

27 โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของนสิิตครั้งท่ี 7 (The 
7Th Med-Sci Student Research) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เนติ เงินแพทย์ 

10,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

28 โครงการฝึกปฏิบตัิการโภชนาการชุมชน นางสาวนริศรา พันธุรัตน ์ 30,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

29 โครงการทวนสอบฝึกปฏิบตัิวิชาชีพการก าหนดอาหาร นางสาวนริศรา พันธุรัตน ์ 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

30 โครงการทวนสอบเทคนิคทางชีวเคมี ดร.อ านาจ อ่อนสอาด 10,000.00 มิ.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 720,000.00   

1 โครงการสนับสนุนการท าต้นแบบผลิตภณัฑ ์ ดร.นิจตยิา สุวรรณสม 50,000.00 ม.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2 โครงการยกระดับความปลอดภยัห้องปฏิบัติการทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน ESPReL 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภชัย เจรญิสิน 

15,000.00 พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

3 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย นภาพันธ์ กังวาล 30,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

4 โครงการเตรยีมความพร้อมด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosecurity) 

นางขวัญหล้า แสนสุภา 20,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5 โครงการสนับสนุนการวิจัย คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ประจ าปี 2565 

นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 600,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

6 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านช่องทาง 
online 

นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 188,000.00   

1 โครงการบริการวิชาการชุมชน หลกัสูตรจุลชีววิทยา อชิรญา ศิริภาพ 20,000.00 เม.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2 โครงการบริการวิชาการชุมชน หลกัสูตรชีวเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม
ศักดิ์ พินธะ 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3 โครงการบริการวิชาการชุมชน หลกัสูตรโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 

นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

4 โครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาวิชากายวิภาค
ศาสตร ์

อานนท์ พัดเกิด 20,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5 โครงการบริการวิชาการชุมชน สาขาวิชาสรีรวิทยา ศิรินารถ เพ็งเนตร 20,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

6 โครงการบริการวิชาการแกผู่้สูงอายุ นางกมลวรรณ จงสมชัย 5,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

7 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อัจฉราภรณ์ ดวงใจ 

30,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

8 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม
ศักดิ์ พินธะ 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

9 โครงการตรวจพยาธิแก่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อร
อ าไพ จ่าภา 

33,000.00 มิ.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

80,000.00   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุน นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ 20,000.00 เม.ย. 2565 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
EdPex 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุิ
ศักดิ์ ประสานพันธ ์

15,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ ์ 10,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

4 โครงการ KM การบริหารงานพัสด ุ นางสาวรักษิณา ไผจ่ิต 5,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

5 โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ประจ าปี 
2566 

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ ์ 10,000.00 ส.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และนิสติคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรรีัตนโชต ิ 10,000.00 ต.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

7 โครงการเตรยีมความพร้อมในการประเมิน Green 
Office 

นายนฤพงศ์ สันทราย 10,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 3,695,839.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

3,510,839.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

180,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3 โครงการเทดิทูนพระคณุคร ู นางสาวนิภาพร ตันเครือ 5,000.00 ก.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

4 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิม่ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

0 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รวมท้ังหมด 5,215,839.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะสหเวชศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

566,200.00   

1 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ ผู้บรหิารและคณาจารย์พบ
ผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะสหเวชศาสตร ์ 50,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

2 โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการจดัการเรียน
การสอน มุ่งสู่ UP-PSF 

คณะสหเวชศาสตร ์ 30,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาแนวคดิความเป็นผู้ประกอบการ คณะสหเวชศาสตร ์ 9,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนสิิต 
คณะสหเวชศาสตร ์

อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะ
มณ ี

15,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

5 โครงการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น (non-degree 
program) 

คณะสหเวชศาสตร ์ 6,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

6 โครงการพัฒนาแนวคดิการเป็นนวตักร คณะสหเวชศาสตร ์ 20,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

7 โครงการฝึกซ้อมรบัพระราชทานปริญญาและแสดง
ความยินดีแก่บณัฑิตสหเวชศาสตร ์

ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณ
มิตร 

102,150.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

8 โครงการปัจฉมินิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณ
มิตร 

32,200.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

9 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะสหเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 และประกวดแนวคิด
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 5C 

ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณ
มิตร 

16,180.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

10 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นสิิตคณะสหเวชศาสตร ์ ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณ
มิตร 

57,470.00 เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

11 โครงการ 21st Century Skills for physical therapy 
students 

อ.ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวลัย ์ 25,200.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

12 โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ด้านเคมีและชีวภาพ 

คณะสหเวชศาสตร ์ 33,300.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

13 โครงการประกวดแข่งขันตอบปญัหาวิชาการ "The 2nd 
MT academic Challenge" 

ผศ.ดร.สาวติรี นะงอลา 24,800.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

14 โครงการ "English for MT student: Essential 
Communication Skills for MT Career" 

ผศ.ดร.สาวติรี นะงอลา 14,900.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

15 โครงการรับรองสถาบันผู้ผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทนพ.สรายศ ร่าเริงใจ 

100,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 คณะสหเวชศาสตร ์

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ค าปรึกษาและการตรวจ
วินิจฉัยโรคดิเช้ือทางเพศสัมพันธ์แบบครบวงจร 

ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะ
งอลา 

25,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

17 โครงการฟื้นฟูวิชาการนสิิตกายภาพบ าบัดชั้นปี 4 คณะสหเวชศาสตร ์ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 36,000.00   



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 โครงการสร้าง บรรยากาศการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สรุะ
เดช 

16,000.00 ก.พ. 2565 - ก.พ. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

2 โครงการ ประกวดการน าเสนอผลงานวิชาการระดับ
นิสิตปรญิญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (AHS Student Academic 
Presentation Contest 2021) 

ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สรุะ
เดช 

20,000.00 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 162,100.00   

1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการให้การดูแลทาง
กายภาพบัดในผูป้่วยติดเตียง และผู้สูงอาย ุ

ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย 10,700.00 พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

2 โครงการ ไกลหรือใกล้ อุ่นใจกับกายภาพบ าบัด อ.ดร.กภ.ชลธิชา แก้วจอ
หอ 

15,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

3 โครงการกายภาพบ าบดัสัมผัสชุมชนเนื่องในวัน
กายภาพบ าบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 

อ.ดร.กภ ชลธิชา แก้วจอ
หอ 

69,400.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

4 โครงการบม่เพาะนสิิตเทคนิคการแพทย์ท่ีมีหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ข า
จันทร์ 

67,000.00 ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

17,000.00   

1 โครงการพิธีไหว้ครู-มอบเสื้อกาวน ์ก้าวสู่วิชาชีพ ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณ
มิตร 

17,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสหเวชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิ
บาล 

311,000.00   



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

คณะสหเวชศาสตร ์ 33,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

2 โครงการเตรยีมความพร้อมมุ่งสู่ EdPEx200 ประจ าปี
การศึกษา 2564 

คณะสหเวชศาสตร ์ 58,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

3 โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาคณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร ์ 180,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

4 โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร ์ นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล 20,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

5 โครงการฉลองวันสถาปนาและวันปี๋ใหม่เมือง คณะสหเวชศาสตร ์ 20,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 2,892,508.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะสหเวชศาสตร ์ 2,662,508.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะสหเวชศาสตร ์ 171,200.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาอาจารย์กายภาพบ าบัด อ.ดร.กภ.พนดิา หาญ
พิทักษ์พงศ์ 

58,800.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสหเวชศาสตร ์

รวมท้ังหมด 3,984,808.00   

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2,446,600.00   

1 โครงการปรับปรุงหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ. 2566 

เทียนทอง ต๊ะแก้ว 20,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะนสิิตด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทวีวรรณ ศรีสุขค า 

35,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

3 โครงการปฐมนิเทศครูพีเ่ลี้ยงประจ าแหล่งฝึกสาขาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

อุรัชชา สัจจาพงศ์ 15,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร 
สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ 

อุรัชชา สัจจาพงศ์ 14,600.00 ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5 โครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกงานนิสติสาขาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิศารตัน์ 
อุตตะมะ 

196,400.00 พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

6 โครงการวิจัยในช้ันเรียน สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิศารตัน์ 
อุตตะมะ 

10,000.00 ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

7 โครงการสอบ Comprehensive สาขาการส่งเสริม
สุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อนุกูล มะโนทน 

5,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

8 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกงานแพทย์แผน
จีน 

นางสาวภัชรี พิมาลรัมย ์ 5,000.00 มี.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

9 โครงการเตรยีมความพร้อมสอบใบอนุญาติประกอบโรค
ศิลปะ 

ดร.วรางคณา กล้าจริง 45,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านการจดัการ
เรียนการสอนในยุคดจิิทัล 

นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา 20,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

11 โครงการปฐมนิเทศแพทย์แผนจีน กานต์ชนก สุขบท 15,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

12 โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจนีแบบเข้ม ปุณยภสัร์ ศริิธีราฐติิกุล 60,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

13 โครงการผลติภณัฑ์ยาสมุนไพรจีน ปิยะนุช โลนันท์ 50,000.00 พ.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

14 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ดร.ปฏิพัทธ ์วงค์เรือง 10,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

15 โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติสหกิจศึกษา หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรัณยภ์ัค พิทักษ์พงษ ์

25,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

16 โครงการนิเทศนสิิตสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อรัณยภ์ัค พิทักษ์พงษ ์

68,700.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

17 โครงการจดัท าสื่อประกอบการเรยีนการสอน หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (สื่อ
ออนไลน์) 

ดร.ปฏิพัทธ ์วงค์เรือง 10,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

18 โครงการวิจัยในช้ันเรียนหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ดร.อรณัย์ภคั พิทักษ์พงษ์ 10,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

19 โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์และฝึกสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนบน 

ดร.ศศิวิมล บุตรสเีขียว 80,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

20 โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติสหกิจศึกษาสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อาจารย์จุฑามาศ ตามเพิ่ม 57,900.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

21 โครงการเช่ือมความสมัพันธ์อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 10,000.00 พ.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

22 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั 

พรรณวดี สิงห์แก้ว 3,000.00 ก.พ. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

23 โครงการฝึกปฏิบตัิและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ 

นายประกาศติ ทอนช่วย 100,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

24 โครงการนิเทศและติดตามการฝึกสหกิจศึกษาของนิสิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

นางสาวพรรณวดี สิงห์แก้ว 120,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

25 โครงการผลติต ารา และสื่อการเรยีนการสอนสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สายฝน ผุดผ่อง 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

26 โครงการเตรยีมความพร้อมฝึกปฏบิัติการอาชีวเวช
ศาสตร ์

สายฝน ผุดผ่อง 10,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

27 โครงการฝึกปฏิบตัิงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ชั้นปีท่ี 4 เทอม 1 รหัส 61 

นายภากรณ์ ภูสุ่วรรณ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

28 โครงการฝึกงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ชั้นปีท่ี 4 เทอม 2 รหัส 61 

นางสาวระวีพรรณ สุนันตะ๊ 80,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

29 โครงการฝึกปฏิบตัิงานนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ชั้นปีท่ี 4 เทอม 1 รหัส 62 

ภากรณ์ ภู่สุวรรณ 30,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

30 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ (ช้ันปีท่ี 3) นางสาวผาณิต ศรีสุทธะ 30,000.00 ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

31 โครงการสอบ comprehensive สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ (NL 1, 2 และ 3) 

วิชิดา หล้าสมศร ี 3,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

32 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สมุนไพร ผดุงนารี แสนเมือง 40,000.00 ม.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

33 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยเ์ข้าสู่การเป็นอาจารย์
มืออาชีพ 

ดร.ศศิวิมล บุตรสเีขียว 50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

34 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการบรหิารหลักสูตรตาม
แนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) 

นางสาวศศิวิมล บุตรสี
เขียว 

50,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

35 โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

  50,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

36 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

นางสาวศศิวิมล บุตรสี
เขียว 

100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

37 โครงการพระราชทานปรญิญาบัตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยง
ธรรม 

150,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

38 โครงการสมาพันธ์นิสติคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยง
ธรรม 

50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

39 โครงการให้ค าปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตนิสติคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยง
ธรรม 

10,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

40 โครงการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

นางจิราพร ข าจันทร ์ 35,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

41 โครงการอบรมครูพีเ่ลี้ยงประจ าแหล่งฝึกงานวิชาชีพของ
นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

ผศ.ดร.สมชาย จาดศร ี 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

42 โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานวิชาชีพของนิสิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

อาจารย์พรพนา สมจิตร 538,000.00 พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

43 โครงการนิเทศและติดตามการฝึกงานนิสิตสาขาวิชา
อนามัยชุมชน นิสิตตกแผนปีการศกึษา 1/2565 

พรพนา สมจิตร 5,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

44 โครงการสอบ Comprehensive สาขาวิชาอนามัย
ชุมชน 

พรพนา สมจิตร 4,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

45 โครงการพัฒนาคลังข้อสอบด้านวชิาการและวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน 

สมชาย จาดศร ี 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

46 โครงการมอบเข็มพระบิดาและเสือ้กาวน์ของสาขาวิชา
อนามัยชุมชน 

นายณรงค์ ใจเที่ยง 4,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

47 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตสาขาวิชา
อนามัยชุมชน 

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 25,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

48 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 30,000.00 มี.ค. 2565 - มิ.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

49 โครงการเตรยีมบทบาทนักสาธารณสุขในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน 

สุรางคนา ไชยรินค า 30,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

50 โครงการจดัแสดงผลงานนสิิตด้านวิจัยและ นวัตกรรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุนชน 

กฤษฎา สารทอง 14,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

51 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะวิชาชีพนิสิตสาธารณสุขสู่โลกการท างานใน
อนาคต 

กฤษฎา สารทอง 15,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

52 โครงการเตรยีมความพร้อมสูโ่ลกการท างานในอนาคต 
(Carreer ready guide) 

กฤษฎา สารทอง 20,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

53 โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน
ในการฝึกปฏิบตัิงาน 

อรทัย เกตุขาว 6,000.00 ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

54 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 12,000.00 ม.ค. 2565 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

55 โครงการสานสมัพันธ์น้องพี่บัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประจวบ แหลมหลัก 

10,000.00 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 759,000.00   

1 โครงการน าเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม ระดับชาต/ิ
นานาชาติ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 

นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา 24,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

2 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับประเทศ 

นางสาวชุมาพร รถสีดา 15,000.00 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

3 โครงการวิจัยในช้ันเรียน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ศุภกาญจน์ แก่นท้าว 5,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

4 โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลศิ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ (Unit of Excellence of Public Health: PH 
UoE) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษ
แก้ว เสียงเพราะ 

300,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5 โครงการสนับสนุนการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร ์ เกษแก้ว เสียงเพราะ 295,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษ
แก้ว เสียงเพราะ 

100,000.00 ธ.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

7 โครงการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน สาขาวิชา
อนามัยชุมชน 

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 20,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน 349,000.00   

1 โครงการประชาสมัพันธ์ให้ความรูก้ารดูแลสุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

นางสาวภัชรี พิมาลรัมย ์ 25,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

2 โครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน แสงชัย วงศ์มานะกูล 50,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

3 โครงการบรูณาการการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ศราวุฒิ แสงค า 10,000.00 ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

4 โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

สายฝน ผุดผ่อง 20,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมสุขภาพ 
สร้างสังคมความเป็นอยู่อย่างยั่งยนื 

ดร.ปฏิพัทธ ์วงค์เรือง 50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

6 โครงการบรูณาการรายวิชา/กิจกรรม IPE ดร.ปฏิพัทธ ์วงค์เรือง 50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคแก่นิสิตใน
มหาวิทยาลยัพะเยา 

พรพนา สมจิตร 40,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

8 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน เนตรนภา พรหมมา 10,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

9 โครงการค่ายอาสาอนามัยชุมชน ครั้งท่ี 2 ณรงค์ ใจเที่ยง 40,000.00 ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

10 โครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุขในชุมชน ดร.สุทธิชัย ศิรินวล 50,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

11 โครงการบริการวิชาการผูสู้งอายุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประจวบ แหลมหลัก 

4,000.00 พ.ย. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

180,000.00   

1 โครงการบายศรสีู่ขวัญนสิิตหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทวีวรรณ ศรีสุขค า 

5,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

นางสาวสุนันทา ตั้งนิติพงศ ์ 5,000.00 ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

3 โครงการส่งเสริมศลิปะเอกลักษณค์วามเป็นไทย 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ดร.อรณัย์ภคั พิทักษ์พงษ์ 20,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

4 โครงการเสรมิสร้างศิลปวัฒนธรรม ประกาศิต ทอนช่วย 5,000.00 ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5 โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย นางสาวมนชนก ชูวรรธนะ
ปกรณ ์

25,000.00 ต.ค. 2564 - ต.ค. 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

6 โครงการท าบญุคณะสาธารณสุขศาสตร ์ นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยง
ธรรม 

30,000.00 ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการ พิธีไหว้ครู คณะสาธารณสุขศาสตร ์ นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยง
ธรรม 

20,000.00 ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

8 โครงการพลิกฟ้ืนวิถีภูมิปัญญาชุมชน เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ 

ดร.อรณัย์ภคั พิทักษ์พงษ์ 50,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

9 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยแก่นิสติสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

เนตรนภา พรหมมา 20,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

380,000.00   

1 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อนุกูล มะโนทน 

5,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิง่แวดล้อม 

ปิยะวดี ศรีวิชัย 5,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

3 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

อนุกูล มะโนทน 200,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

4 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) 

อนุกูล มะโนทน 100,000.00 พ.ย. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5 โครงการอบรมบ่มเพาะงานประจ าสู่งานวิจัย R2R นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 50,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

6 โครงการเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สมชาย จาดศร ี 20,000.00 ม.ค. 2565 - เม.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 9,966,398.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 9,698,598.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 213,800.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

3 โครงการสร้างเสรมิแรงบันดาลใจในวิชาชีพอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั 

นางสาวจุฑามาศ ตามเพิ่ม 10,000.00 พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

4 โครงการ Green Office นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล 25,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5 โครงการวิจัยประเมินผลการเรยีนรู้ในช้ันเรียน 
สาขาวิชาอนามัยชุมชน 

พรพนา สมจิตร 15,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

6 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

ประจวบ แหลมหลัก 4,000.00 มิ.ย. 2565 - ส.ค. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

7 อุดหนุนการศึกษานสิิตสาขาแพทย์แผนจีน ดร.วรางคณา กล้าจริง 0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ์

รวมท้ังหมด 14,080,998.00   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนงานอื่น  

ตามมาตรา 7(4) 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต 
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

9,295,000.00   

1 โครงการจดัตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

พัชรินทร์ คัสเตศร ี 20,000.00 พ.ย. 2564 - พ.ย. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2 โครงการเปิดโลกวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรมีนัส ภูทวี 30,000.00 ก.ค. 2565 - ส.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3 โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รัก
การอ่าน การเรียน การคดิค้นและมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 

วนิดา คนซื่อ 74,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

4 โครงการเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth counselor) พัชรินทร์ คัสเตศร ี 26,000.00 ม.ค. 2565 - ม.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตสร้างเสริมบคุลิกภาพ
นักเรียน 

นายพิศาล เครือลติ 100,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

6 โครงการสนับสนุนการแข่งขันและเข้าร่วมทดสอบทาง
วิชาการ 

ว่าท่ีร้อยตรมีนัส ภูทว ี 1,220,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

7 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นฐาน 

นิภาวรรณ นฤเปรมปรดีิ ์ 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

8 โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน ์

ตระกลูพันธ์ ยุชมภ ู 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

9 โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อนวตักรรมทางการศึกษา กฤษดา เหลืองทองค า 50,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

10 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ธนวัฒน์ วีระแสง 10,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

11 โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมี
ศักยภาพสูง ตามกรอบ UP-PSF (University of 
Phayao - Professional Standard Framework ) 

มนัส ภูทวี 5,000.00 ก.พ. 2565 - พ.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรมีนัส ภูทวี 4,400,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

13 โครงการการจัดคา่ยเชิงวิชาการ คา่ยอัจฉริยภาพด้าน
วิทย์-คณิต 

ว่าท่ีร้อยตรมีนัส ภูทวี 150,000.00 ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

14 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้านภาษาสากล นิภาวรรณ นฤเปรมปรดีิ ์ 20,000.00 ธ.ค. 2564 - เม.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

15 โครงการสนับสนุนการจัดท าโครงงานและน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน 

มนัส ภูทวี 2,660,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

16 โครงการพัฒนาวินัยสร้างเสรมิอุปนิสัยพลเมืองดี นายพิศาล เครือลติ 135,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

17 โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์

นายพิศาล เครือลติ 180,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

18 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พิศาล เครือลิต 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

19 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางด้านภาษาสากล นิภาวรรณ นฤเปรมปรดีิ ์ 0 พ.ย. 2564 - พ.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

20 โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์ ว่าท่ีร้อยตรมีนัส ภูทวี 0 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

21 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรี
สากล 

นายชลวิทย์ บุญจันทร ์ 0 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 500,000.00   

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ดร.ดรุณี อภยักาว ี 500,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ
เอกลักษณข์องชาติ 

115,000.00   

1 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวฒันธรรม เอกลักษณ์
ของชาติและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

พิศาล เครือลิต 100,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2 โครงการสร้างเสรมิสุนทรยีศาสตรศ์ิลปวัฒนธรรมสู่
สากล 

พิศาล เครือลิต 15,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3 โครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ นายพิศาล เครือลติ 0 ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และ 
มีธรรมาภิบาล 

1,897,300.00   

1 โครงการคณุธรรมคู่ความโปร่งใสในโรงเรียน (ITA) ดร.ดรุณี อภยักาว ี 10,000.00 ม.ค. 2565 - พ.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2 โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ดร.ดรุณี อภยักาว ี 50,000.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3 โครงการองค์กรสัมพันธ์ พิศาล เครือลิต 800,000.00 มี.ค. 2565 - เม.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

4 โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green office) ดร.ดรุณี อภยักาว ี 50,000.00 ต.ค. 2564 - ส.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

5 โครงการพัฒนาทักษะในการให้บรกิารครัวสาธิต ดร.ดรุณี อภยักาว ี 50,000.00 พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

6 โครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work 
Place) 

ดร.ดรุณี อภยักาว ี 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

7 โครงการบริหารและการจัดการความเสีย่งของโรงเรียน 
(Risk) 

ดร.ดรุณี อภยักาว ี 10,000.00 เม.ย. 2565 - ก.ค. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

8 โครงการพัฒนาสภาพภมูิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ ์ 400,000.00 พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

9 โครงการจดัท าระบบการบริหารงานโรงเรียน ดร.ดรุณี อภยักาว ี 200,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

10 โครงการประชาสมัพันธ์ นายพิศาล เครือลติ 317,300.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 84,488,900.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัพะเยา 

81,318,900.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัพะเยา 

3,170,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3 อุดหนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัพะเยา 

0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

4 อุดหนุนกองทุนการศึกษาและพัฒนานักเรียนโรงเรยีน
สาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัพะเยา 

0 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

รวมท้ังหมด 96,296,200.00   

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2565 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

500,000.00   

1 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์นกยูงไทย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศร ี 500,000.00 ม.ค. 2565 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ยังไม่ได้ระบุยุทธศาสตร์ 1,980,000.00   

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1,660,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

2 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน สถาบันนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

90,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

3 โครงการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถาบนันวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

นางสาวจารณุี มโหฬาร 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

4 โครงการอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้
สารเคม ี

นางคุรุวัลย์ กลิ่นบ ารุง 15,000.00 ก.พ. 2565 - เม.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

นางคุรุวัลย์ กลิ่นบ ารุง 25,000.00 มี.ค. 2565 - พ.ค. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

6 โครงการพัฒนาส านักงานสีเขยีวและการเตรียมรับการ
ประเมิน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ
ศักดิ์ ปิ่นมงคลกลุ 

40,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี



ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ งปม.จัดสรรต้นปี ระยะเวลา หน่วยงาน 

7 โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย R2R 

จุไรรัตน์ มีทรัพย์ทองทวี 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

8 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

นายสมปอง ใจประเสริฐ 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

9 โครงการพัฒนาขยะวัสดรุองนอนสัตว์ทดลองเพื่อเป็น
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

เดช มานน ์ 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

10 โครงการอบรมมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และ
จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

นายสาธิต จีนะสอน 30,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

นายนริศ ศรสีว่าง 10,000.00 ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

12 โครงการเผยแพร่ทักษะการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านเหนือ 
วงสะล้อ ซึง 

นายธีระ ธิวงศ ์ 30,000.00 เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

รวมท้ังหมด 2,480,000.00   

 

 

 

 


