1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

Division of general affairs

2

คานา
กองกลาง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการบริหาร
และติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมาณ
3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กองกลาง หวั งเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับ นี้ จะเป็นประโยชน์ใ นการปฏิบัติงานของ
กองกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณบุคลากรผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561

นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผูอ้ านวยการกองกลาง
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หน่วยงาน กองกลาง
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน
ราชการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2553 มี ผ ลเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (University of phayao) โดยสมบู ร ณ์ แ บบตั้ ง แต่ วั น ที่ 17
กรกฎาคม 2553 และกองกลางได้จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ลงประกาศ วันที่ 19 กันยายน
2553 ได้ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหาร ออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานวิจัย
และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กองบริ ก ารการศึ ก ษา ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ
โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุม
และพิธีการ งานเลขานุการผูบ้ ริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2556 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ครั้ ง ที่
50(1/2556) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมตินุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของกองกลาง จึ ง ได้ แ บ่ ง การบริ ห ารจั ด การออกเป็ น 5 งาน 1 หน่ ว ย คื อ
งานธุ ร การ งานประชุม และพิธี ก าร งานเลขานุ ก ารผู้บ ริห าร งานประชาสั มพั นธ์ งานประสานงาน
และหน่วยน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหารไป
สั งกั ด กองการเจ้ าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริก ารการศึก ษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน
และกองบริหารงานวิจัย และประกั นคุณภาพการศึก ษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
กองกลางจึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ
1. งานธุรการ
2. งานประชุมและพิธีการ
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานประสานงาน
5. หน่วยบริหารน้าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา : บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุง่ มั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน
ปณิธาน : “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)
วิสัยทัศน์
กองกลางเป็ น หน่ ว ยงานที่ มุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ โดยมุ่ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลพั ฒ นางาน และน าเอาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสร้ า งสรรค์ พั ฒ นางาน
เพื่อให้เกิดการบริการที่ดที ั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ค่านิยมร่วม
เพื่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร ที่(1) มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutud Trust)(2) เกิด
เป็ น อ งค์ ก รแห่ งกา รเรี ยนรู้ ( Learning Organization) แล ะ( 3 ) ท า ให้ เ กิ ด ค วาม เป็ น สาก ล
(Internationalization) จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ใ ช้ค่านิย มร่วมกั นทั้งมหาวิท ยาลั ย โดยยึดหลัก คิด 7
ประกาศ ประกอบด้วย
1. Competence - หลักความรูค้ วามสามารถ (ให้ความสาคัญกับผูท้ ี่มคี วามสามารถสูงเป็น
อันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรูค้ วามสามารถ
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)
2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Excellence) (ทาให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือ
เชี่ยวชาญ)
3. Justice - หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา)
(มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ทาให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้ เชื่อใจซึ่งกันและกัน)
4. Generosity - หลักความมีน้าใจ (มีนาใจช่
้ วยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้
ที่ออ่ นแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ)
(ทาให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข)
5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม (เน้นการ
เรียนรู้จากการทางานและการดาเนินชีวติ ) (ทาให้เกิดปัญญารวมหมู่)
6. Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน) (ทาให้
เกิดพลังสามัคคี) (ทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล คือ ยึดคติ“องค์
ความรูท้ ี่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”ทาให้เกิด
ความเป็นสากล หรือ Internationalization
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วัตถุประสงค์
ใช้วัตถุประสงค์ (จุดเน้น) ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คือ
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข
จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
2. เพื่อทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
(Community Empowerment)
4. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)
สูส่ ากล
5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good
Governance)
พันธกิจ
1. บริหารจัดการงานด้านธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน
และหน่วยบริหารน้าดื่ม อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบริก าร ที่ดี รวดเร็ว ถู กต้อง เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจน
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
4. นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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จุดมุ่งหมาย ของกองกลางคือ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านการสื่อสารองค์กรให้รวดเร็วทัน
เหตุการณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ต่อสารธารณชน
1. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. เป็นหน่วยงานที่มรี ะบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัย
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ สาธารณชน
3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน

กลยุทธ์ กองกลาง
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

กลยุทธ์ H (Human Resource) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรได้รับการพัฒนา

1. จ านวนชั่ ว โมงที่ ≥ 15
บุ ค ลากรได้ รั บ การ ชั่วโมง
พั ฒ น า ต่ อ ค น ต่ อ ต่อคน/ปี
ปีงบประมาณ

≥ 15
ชั่วโมง
ต่อคน/ปี

≥ 15
ชั่วโมง
ต่อคน/ปี

≥ 15
ชั่วโมง
ต่อคน/ปี

1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา โ ด ย ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ
มีความรู้ มีทักษะ และได้เรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรม และสามารถน า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปพั ฒ นางาน
ต า ม ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ที่ ต น เ อ ง
รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ใ ห้ ง า น เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อคนต่อ
ปีงบประมาณ

1.1 จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
บุคลากร
กองกลางหั ว หน้ า
1.2 เพิ่ ม โอกาสการเรี ย นรู้ ทั้ ง งานทุกงาน
ภายในและภายนอกองค์กร

งานธุรการ

1.3 ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ งานประชุมและพิธี
(KM)
การ
1 . 4 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย งานประชาสัมพันธ์
Competency และการติ ด ตามผล หน่วยบริหารน้าดื่ม
การปฏิบัตงิ าน
1.5 การสอนงานพนักงานใหม่เพื่อ
สร้ างความรู้ ค วามเข้ า ใจก่ อ นการ
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ธุ ร ก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์
1.6 สนั บสนุ นให้ บุ คลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อส่งเสริม
ให้ บุ ค ลากรมี ทั ก ษะการท างานที่
หลากหลาย
1.7 สร้างแรงจูงใจในการทางาน
และปรั บสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ เ พื่ อเ ป็ น ก า ร
ยกระดั บ ชีวิ ต ให้ มี สุ น ทรี ย ภาพใน
การปฏิบัตงิ าน
2. ค่าเฉลี่ยของระดับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านของ

>3.00

>3.50

>4.00

>4.50

2.1 บุ ค ลากรน าความรู้ ที่ไ ด้ รับ เมื่ อ บุ ค ลากรได้ รั บ การ 2.1จั ด ท าแบบประเมิ น ผลการ ผู้อานวยการ
จ า ก ก า ร อ บ ร ม ไ ป พั ฒ น า พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทา ติดตามการปฏิบัตงิ าน
กองกลางหัวหน้า
ปรับปรุงงาน เกิดแนวคิดใหม่ๆ ให้ผลการประเมินสะท้อน 2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม งานทุกงาน
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

บุคลากรด้านธุรการ
และการ
ประชาสัมพันธ์

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ผลการปฏิ บั ติ ง านของ ภาระงาน โดยการกาหนด KPI ใน งานธุรการ
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกิ ด บุคลากรในทางที่ดียิ่งขึ้น การการประเมิ น ความส าเร็ จ ใน
งานประชุมและพิธี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ าน
การ
2.2
ผลการประเมิ น การ
งานประชาสัมพันธ์
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร มี
หน่วยบริหารน้าดื่ม
ค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึน้ ทุกปี

กลยุทธ์ A (Active Spirit) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการธุรการและประชาสัมพันธ์ให้มปี ระสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3.ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการงานธุรการ
และงาน

>3.00

>3.50

>4.00

>4.50

3.1 บุ ค ล า ก ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
ผู้รับบริการด้วยจิตบริการและ
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ
หน่วยงานเกิดภาพลักษณ์ที่ดี

- ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นด้ า น 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ธุ ร ก า ร แ ล ะ ก า ร ให้บริการแบบ service mind
ประชาสัมพั นธ์ยังมีความ 3.2 ปรับปรุงขั้นตอนการ
ล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด ปฏิบัตงิ านโดยการกาหนดกรอบ
3.2 มีระบบบริการที่ดี รวดเร็ ว -การพัฒนางานด้านต่างๆ เวลาให้ชัดเจน
ส ะ ด ว ก ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี อย่างต่อเนื่องจะทาให้เกิด 3.3 ปรับปรุงและพัฒนางานโดยใช้

ผู้อานวยการ
กองกลาง
หัวหน้างานทุกงาน
บุคลากรงานธุรการ
งานประชุมและพิธี
การงาน
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ประชาสัมพันธ์

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

ประสิทธิภาพ

ค ว า มพึ ง พอใ จ ใ นก า ร
3.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ ให้บริการและสร้างความ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ ประทับใจในการให้บริการ
การให้ บ ริ ก ารงานธุ ร การและ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิด
งานประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทุกปี ภาพลักษณ์ที่ดี

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

กระบวนการ PDCA

ประชาสัมพันธ์

3.4 พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
R2R

หน่วยบริหารน้าดื่ม

3.5
พั ฒ นางานด้ ว ยระบบ
Competency
3.6 พัฒนาเครือข่ายงานธุรการ
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์
3.7 จัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน

กลยุทธ์ T (Technology) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัตงิ านด้านธุรการและการประชาสัมพันธ์

4. ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของ

>3.00

>3.50

>4.00

>4.50

4.1 มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ 4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็น ผู้อานวยการ
ประกอบการวิเคราะห์ และการ เพื่ อ ใช้ ใ นการสนั บ สนุ น ฐานข้อมูลในการบริหารจั ดการ และ กองกลาง
ตัดสินใจในการบริหารงาน
รองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการและ
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ
ผู้ปฏิบัตงิ านและ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

การบริห ารงาน และการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เพื่ อ
สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ มากยิ่งขึน้
-ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
(UP-Edocument)
- ระบบไปรษณีย์
4.3 เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ (UPแหล่งข้อมูลด้านธุรการและการ
Postal)
ประชาสัมพันธ์
-ระบบการประชุม
ออนไลน์ (UP-Meeting)
4.4 ผู้ปฏิบัตงิ านและผู้รับบริการ
- ระบบจองห้องประชุม
มีความพึงพอใจต่อระบบ
ออนไลน์ (UP-Reserve)
สารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่ม
- ระบบสารสนเทศงาน
มากขึ้นทุกปี
4.2 มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้
สนับสนุ นในการให้บริ การและ
การปฏิบัตงิ านให้มีความสะดวก
รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ ลด
ค ว า ม ซ้ า ซ้ อ น ป ร ะ ห ยั ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

การประชาสัมพันธ์

เจ้าภาพหลัก

หัวหน้างานทุกงาน

4.2 พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ งานธุรการ
สา มา รถ ใ ช้ กั บอุ ป ก รณ์ระ บบ งานประชุมและพิธี
Smart Phone และ iPad
การงาน
4.3 อบรมให้ ค วามรู้ กั บบุ คลากร ประชาสัมพันธ์
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ หน่วยบริหารน้าดื่ม
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง นายอดิสร ผลศุภ
รักษ์
มีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาระบบฐานข้อมูลด้าน
ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพ
4.5 จัดทาประกาศ / ระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารสนเทศ
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์ (PRSystem)

4.6 ออกแบบประเมินผลการใช้
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ น า ไ ป
ปรับปรุงและพัฒนา

การสร้างครือข่ายด้าน
การประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม เพื่อจะเกิดความ
ร่วมมือ ความเข้าใจ และ
แสวงหาแนวทางใหม่ๆใน
การดาเนินงานร่วมกัน

5.1 พัฒนาเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
5.2 สร้ างเครือ ข่ายกับผู้น าชุมชน
สื่ อ มวลชนท้ อ งถิ่ น สื่ อ มวลชน
ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษา

เจ้าภาพหลัก

กลยุทธ์ P (Public Relation) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

5. จานวนเครือข่าย
5.1 มีเครือข่ายเพื่อการเผยแพร่
4
5
6
7
ประชาสัมพันธ์ภายใน
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เครื
อ
ข่
า
ย
เครื
อ
ข่
า
ย
เครื
อ
ข่
า
ย
เครื
อ
ข่
า
ย
และภายนอกองค์กร
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายทิศทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งภายใน
และภายนอก
5.2 การรวมตัวเป็นเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัตงิ าน และสนับสนุนกัน
และกันในการปฏิบัตงิ าน

ผู้อานวยการ
กองกลาง
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

12

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

ร่วมมือ และแสวงหาแนวทาง
ใหม่ๆ ในการดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
6. ค่าเฉลี่ยของระดับ
6.1 การสื่ อ สารองค์ ก รทั้ ง
>3.00
>3.50
>4.00
>4.50
การประเมินความพึง
ภายในและภายนอก
พอใจของเครื อ ข่ า ย
มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่ อ การท างานด้ า น
มากยิ่งขึ้น
การประชาสั ม พั น ธ์
6.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เครือข่ายที่มีต่อการทางานด้าน
พะเยา
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทุกปี
กลยุทธ์ I (Image Creation) สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

การพัฒนาการทางานของ
เครือ ข่า ยทาให้ เกิด ความ
เข้มแข็งและสนับสนุนการ
ทางานด้านประชาสัมพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพ

6.1 ออกแบบแบบประเมินความ
พึงพอใจของเครือข่า ยแต่ล ะกลุ่ ม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ในการ
พัฒนาต่อไป

7. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ >3.00
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ช่ อ งทางต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ผ่ า น สื่ อ
หลากหลายรู ป แบบ จะ
ส่ ง ผลให้ ก ารรั บ รู้ ข้ อ มู ล

7.1 เผยแพร่กิจกรรมเชิงประจักษ์ที่ ผู้อานวยการ
สนองปณิ ธานและยุ ทธศาสตร์ ของ กองกลาง
มหาวิ ทยาลั ยผ่ านช่ องทางการ หน.งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

>3.50

>4.00

>4.50

7.1 มีระบบการประชาสัม พัน ธ์
ข่ า วส ารที่ ร วด เร็ ว ถู ก ต้ อ ง
ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัย
เ กิ ด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี ต่ อ

ผู้อานวยการ
กองกลาง
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

สาธารณชน

เจ้าภาพหลัก

ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง 7.2 เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ ประชาสัมพันธ์
7.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน ต่างๆ เพิ่มมากขึน้
บุ คลากร นิสิ ต ที่ ได้ รับรางวั ลทั้ งใน งานประชาสัมพันธ์
ช่อ งทางต่ า งๆ มี ค่ า เฉลี่ ย เพิ่ ม
ประเทศและต่ างประเทศ ผ่ า นสื่ อ
มากขึ้นทุกปี
ช่องทางต่างๆ
7.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การ
รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา
7.4 พัฒนาระบบการต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานให้เกิดความประทับใจ
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับ
มหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง
กองกลาง
Results
(การดาเนินงานที่
สาคัญ/พันธกิจ

ค่าเป้าหมาย 58-61
58

59

60

61

ค่าความคาดหวัง/ค่า
เป้าหมาย

ฐานคิด
(ทีม่ าของค่า
เป้าหมาย)

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า
ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย

เจ้าภาพหลัก

กลยุทธ์ C (Communication Channel) พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดใี นองค์กร
8. ค่าเฉลี่ยระดับ
>3.00
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
ระบบการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย

>3.50

>4.00

>4.50

8.1 มีระบบการสื่อสารองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ ข่าวสารรวดเร็ว
ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และ
มหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อสาธารณชน
8.2 บุคลากรมีทัศนคติและ
ความสัมพันธ์อันดีตอ่
มหาวิทยาลัย
8.3 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อระบบสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา มี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึน้ ทุกปี

การพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นสื่อ
Social network จะทาให้
ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อระบบการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึน้

8.1 จั ด กิ จ กรรมด้ า นการสื่ อ สาร
ภายในแบบTwo way communication
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายและ
ทิ ศ ทาง การด าเนิ น ง า นข อง
มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย
8.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้ อมู ลข่ าวสารและครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยเน้น
สื่อ Social network
8.3 พัฒนาระบบโทรศัพท์เป็นระบบ
ดิจิตอล ให้สามารถตอบสนองการ
บริการที่รวดเร็ว

ผู้อานวยการ
กองกลาง
หน.งาน
ประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจาปี
1) เพื่อเป็นคู่มือปฏิ บัติงานของเจ้ าหน้าที่ใ นระดั บ ปฏิบัติก ารและเป็นเครื่องมื อในการบริหาร
และติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมาณ
3) เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

UNIVERSITY OF PHAYAO
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ทที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมาย มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ
1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีทงั้ หมดที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 100
เกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยการแปลงค่ า ร้ อ ยละของโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ทั้ ง หมดที่
ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ เป็ น คะแนนระหว่ า ง 0-5 ก าหนดให้ ร้ อ ยละ 100 เท่า กั บ คะแนนความส าเร็ จ
5 คะแนน
2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจาปีท่ีดาเนิน การลุล่วงตามค่า
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติ
การประจาปีท่ดี าเนินการลุลว่ งตามค่าเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กาหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับ
คะแนนความสาเร็จ 5 คะแนน
3. ร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีแต่ละปี
(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ทัง้ ด้านสูงกว่าหรือต่ากว่า ไม่เกิน 20
เกณฑ์การประเมิน โดยการคานวณหาค่าร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตงั้ ไว้
ในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าไม่เกินร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าเกินกว่าร้อยละ 50 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่า ในระหว่างร้อยละ 20 และร้อยละ 50 ให้นามาเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ ดังตัวอย่าง
ร้อยละ 25 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-25 = 2525*5/30 = 4.17 คะแนน
ร้อยละ 30 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-30 = 2020*5/30 = 3.33 คะแนน
ร้อยละ 35 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-35 = 15 15*5/30 = 2.50 คะแนน
ร้อยละ 40 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-40 = 10 10*5/30 = 1.67 คะแนน
ร้อยละ 45 คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี้ 50-45 = 5 5*5/30 = 0.83 คะแนน
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ความหมายของรหัสโครงการ
ประกอบด้วยตัวอักษรที่เป็นชื่อย่อของหน่วยงาน และตัวเลข 7 ตัว แยกเป็น 3 ชุด มีความหมายดังเช่น
ตัวอย่างรหัสโครงการกองกลาง
กก6101011
กก

หมายถึงชื่อย่อของ กองกลาง

เลขรหัสชุดที่ 1 (2 ตัวแรก)

หมายถึงเลขสองตัวท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ดาเนินโครงการ

เลขรหัสชุดที่ 2 (2 ตัวกลาง) หมายถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะด้านที่ 1 ถึง 7 โดย
01
02
03
04
05
06
07

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
ด้านการวิจัย
ด้านบริการวิชาการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหาร
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ด้านการให้บริการสุขภาพ

เลขรหัสชุดที่ 3 (3 ตัวสุดท้าย) หมายถึงตัวเลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยของลาดับที่โครงการ

กก6101011
011
01

โครงการลาดับที่สบิ เอ็ด
ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต

61

ปีงบประมาณ 2561

กก

กองกลาง
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ …2561……

เลข
ที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน ....กองกลาง......
สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน

Results
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แนวปฏิบัตทิ ี่

งบประมาณ

(บาท)

จานวนตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการ

โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

กก 6104019

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี

โครงการด้านการบริหาร
2
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument
ประจาปี 2560
3 กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี
2561
4 กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ านบุคลากร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวหัทยา หมั่นงาน
รวมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3, 4
4
1

3.4, 4.1, 4.2,
4.3, 4.5, 4.6
4.1, 4.2, 4.3,
4.6
1.1, 1.2, 1.3

นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์วรรณ

3.1, 3.2, 3.3 นางสาวอธิษฐาน อินวงศ์วรรณ
นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวกนกพร ปาผัด

200,000

3

60,000

3

3,000

3

291,460

3

40,000

3

5

กก 6105004

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มจี ติ บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้ร่วมงาน

3

6

กก 6105005

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"

7

7.1

นายอนุชา เสริมสุข

50,000

3

7

กก 6105006

โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561

1

1.7

นายเอนก จักปวง

5,000

3

20
8

กก 6105007

โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์

9
10
11

กก 6105008
กก 6105009
กก 6105010

โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 8
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

12
13

กก 6105011
กก 6105012

โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561

14

กก 6105013

โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
สังคม

15

กก 6105014

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน

6, 7, 8

16

กก 6105015

1, 3 , 5

17

กก 6105016

18

กก 6105017

โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.
ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปีที่
8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพิธีกร
มหาวิทยาลัยพะเยา

4
4
7,8
7
7
1, 5, 6
7, 8

5, 6, 7
1, 2, 5,
6, 8

4.2, 4.6

นางสาวรัตนา ขัตธิ

-

3

100,000
500,000

3
3
3

10,000
35,000

3
3

30,000

3

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

50,000

3

นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์

100,000

3

นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์

180,000

3

นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

50,000

3

1,674,460

54

4.2, 4.6
นางสาวรัตนา ขัตธิ
7.1, 8.1
นางชัชชญา ถูกจิตร
7.1, 7.2, 7.3 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
7.1, 7.2
นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
1.1, 1.2, 1.3, นายณรงค์ วงค์ไชย
5.1, 5.2, 6.1
7.1, 7.2, 7.3, นายบรรเจิด หงษ์จักร
8.2
6.1, 7.1, 8.1,
8.2
1.1, 1.2, 1.3,
5.1, 6.1,
5.2,6.1,7.1,
7.2
1.1,1.2,1.3,
5.1.6.1,8.2

รวมทั้งสิ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการทานุบารุงศิลปวัตนธรรม
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6104019
ชื่อโครงการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………

 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง งานประชุมและพิธีการ
6.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวหัทยา หมัน่ งาน

โทร 1074

6.3 ผู้ประสานงาน นางสาวหัทยา หมั่นงาน

โทร 1074
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7. หลักการและเหตุผล
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ย พะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้ นเมื่ อวั นที่ 12 กรกฎาคม 2553 และได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เษกษา เมื่ อวั น ที่
16 กรกฎาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมานัน้
เพื่อให้บุคลากร นิสิตและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ราลึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันและ
ได้ เห็ นความส าคั ญ เกิ ด ความรั ก ความผู ก พั น ต่ อ สถาบั น รวมทั้ ง เผยแพร่ ช่ื อ เสี ย งและเกี ย รติ ป ระวั ติ อั น ดี ง ามของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงได้กาหนดให้วัน ที่ 17 กรกฎาคมของทุก ปีเป็นวัน คล้า ยวัน สถาปนามหาวิทยาลัย และในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 8 ปี ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติ
คุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย
พะเยา
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
8.2 เพื่อราลึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน
8.3 เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดงี ามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
8.4 เพื่อปลูกฝังจิตสานึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กรและรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
8.5 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
8.6 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและชุมชน
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 300 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่ต่ากว่า 3.51
เวลา : 16-17 กรกฎาคม 2561
100 %
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
200,000 บาท
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ (โดยย่อ)
1. เป็นการถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. เป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
3. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยพะเยา
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 200,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)

ค่าเครื่องบวงสรวง,ค่าตอบแทนพราหมณ์ทาพิธีบวงสรวง (ณ ห้องศรีเมือง)
10,000 บาท
ค่าเครื่องบวงสรวง,ค่าตอบแทนพราหมณ์ทาพิธีบวงสรวง
10,000 บาท
(ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา)
ค่าบายศรีชุดใหญ่ และบายศรีเจ้าที่ (ณ ห้องศรีเมือง)
15,000 บาท
(ณ ห้องศรีเมือง และลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา)
ค่าบายศรีชุดใหญ่ และบายศรีเจ้าที่
15,000 บาท
(ณ ห้องศรีเมือง และลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา)
ค่าตอบแทนพิธีกรทาหน้าที่บูชาเจ้าที่และค่าตอบแทนผู้อาราธนาศรี
500 บาท
ค่าจตุปัจจัย
11,500 บาท
ค่าเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์
10,000 บาท
ค่าอาหารเพลพระสงฆ์
5,000 บาท
ค่าสบง
4,000 บาท
ค่าอาหาร
17,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
20,000 บาท
ค่าตอบแทนวงดุริยางค์
3,000 บาท
ค่าดนตรีไทย
1,000 บาท
ค่าผ้าขาว
5,000 บาท
ค่าพานสักการะ
1,500 บาท
ค่าตกแต่งสถานที่ ณ ห้องศรีเมือง
20,000 บาท
ค่าตกแต่งสถานที่ ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 20,000 บาท
ค่าพานพุม่ เงิน –พุม่ ทอง
4,000 บาท
ชุดวางขันดอกไม้
3,000 บาท
ชุดวางขันโตกสาหรับจัดวางดอกไม้ไล่ระดับ
4,500 บาท
ค่าดนตรีไทย
1,000 บาท
ค่าการแสดง
5,000 บาท
ค่าดาเนินการด้านประชาสัมพันธ์
10,000 บาท
ค่าวัสดุอื่นๆ
4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

.
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12. แผนการดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1. ขออนุมัตโิ ครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
3. จัดทาหนังสือส่งส่วนราชการ
ภายนอก
4. จัดทาหนังสือส่งภายใน
มหาวิทยาลัย
5. ติดต่อสถานที่ในการดาเนิน
โครงการ
6. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ขั้นดาเนินการ(D)............................
1. การประชุมหารือเพื่อเตรียมงานพิธีฯ
2. การประชุมหารือการวางแผนของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
3. การประชุมติดตามงานของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงานในพิธีฯ
5. ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายใน
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............
1. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการ(A) ...
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 16-17 กรกฎาคม 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา และ ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1. ทาให้บุคลากร นิสิต มีความตระหนักถึงวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
14.2 ทาให้บุคลากร นิสติ ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
14.3 ทาให้เกิดวัฒนธรรมที่ดงี ามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
14.4 ทาให้บุคลากร นิสติ เกิดจิตสานึกมีความรักและผูกพันต่อองค์กรและรู้รักสามัคคีในหมูค่ ณะ
14.5 ทาให้บุคลากร นิสติ เกิดขวัญกาลังใจและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
14.6 ทาให้เสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและชุมชน
15. การติดตามและประเมินโครงการ
....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริหาร
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ ……กก6105001…………ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument ประจาปี
2561
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)

 Community Engagement
 Comprehensive University
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ …3…
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 3,4
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 3.4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)

 AEC

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลาง

6.2 ผู้รับผิดชอบ

นายนวพล ธุระเสร็จ

โทร

1017

6.3 ผู้ประสานงาน

นายอดิสร ผลศุภรักษ์

โทร

1017
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7. หลักการและเหตุผล
ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument ขึ้น เพื่อให้ระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัตงิ านด้านสารบรรณให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้มาก
ที่สุด และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับการบริหารจัดการในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
และเวลาในการทางาน ลดงานด้านการจัดทาเอกสารและการจั ดเก็บเอกสาร ทาให้การทางานสะดวก รวดเร็ว
ผู้บริหารสามารถเข้าระบบตรวจสอบ หรือค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อให้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น จาเป็นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อ พั ฒ นาและแก้ ไ ของค์ ประกอบบางส่ ว นของระบบให้ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร จานวน 41 คน
ผู้ปฏิบัตงิ านธุรการ จานวน 143 คน
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยแล้ว
ไม่ต่ากว่า 3.85
100 %
60,000 บาท

เวลา : ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย 
 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ)

11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 60,000 บาท จาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา.
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (60x30x3)
- ค่าจัดทาเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

=
=
=
=

5,400
3,500
51,100
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1. ขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประสานงานผู้พัฒนาระบบ
ขั้นดาเนินการ D)...........................
1. พัฒนาระบบ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............
1. จัดทาแบบประเมินโครงการ
2. เก็บรวบรวม
3. วิเคราะห์และประเมินผล
โครงการ
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A) ...
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
2. สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานปัจจุบันได้
2. การปฏิบัตงิ านด้านสารบรรณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งหนังสือ
4. ลดขั้นตอนในการดาเนินรับ-ส่งหนังสือ
5. หนังสือได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ทาให้สะดวกในการค้นหา
6. พนักงานได้ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเต็มศักยภาพ
15. การติดตามและประเมินโครงการ
1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ UP -eDocument.

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6105002
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 4
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 4.1 4.2 4.3 4.6
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่อื โครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา

6.2 ผู้รับผิดชอบ นายกฤษณะ ทุง่ หลวง

โทร

6.3 ผู้ประสานงาน นายอดิสร ผลศุภรักษ์

โทร

 AEC

32
7. หลักการและเหตุผล
ด้วย กองกลาง ได้นาเอาโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานไปรษณีย์
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งได้พัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบนาจ่าย
ไปรษณีย์และยกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ รวมทั้งขจัดปัญหาไปรษณีย์ ตกค้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
และตรวจสอบสิ่ ง ของต่ า ง ๆ ที่ จั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ สามารถบริ ก าร ติ ด ตาม ค้ น หาได้ ว่ า ไปรษณี ย์ ม าถึ ง หรื อ ยั ง
และคาดหมายกาหนดวันส่งถึงมือผู้รับได้ และสามารถติดตามและตรวจสอบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ นัน้
กองกลางมหาวิทยาลัย พะเยา จึง เห็นควรดาเนินการจัด โครงการพั ฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ขึ้น
เพื่อ ให้ ค ณะ/วิทยาลั ย /กอง/ศู น ย์ และผู้ ใ ช้บริ ก ารได้ ใ ช้ป ระโยชน์ร่ว มกั น รวมทั้ ง เป็ น การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานด้านไปรษณีย์ดว้ ย
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อเพื่อพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานด้านการรับ-ส่งไปรษณีย์

9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ปริมาณ : มีระบบไปรษณีย์
คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เวลา : ตั้งแต่เดือน พ.ย – ส.ค 61
งบประมาณ : 3000
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

ค่าเป้าหมาย
1 ระบบ
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51
100
-

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ)

11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 3000
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

. บาท จาก งบประมาณรายได้

บาท จาก

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มหัว 45*30 = 1,350
ค่าจาทาเอกสาร

= 650

ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่นื ๆ

= 1,600

.
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แผนดาเนินงาน (PDCA)
ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1.ขออนุมัตโิ ครงการ
ขั้นดาเนินการ (D)
1.พัฒนาและปรับปรุงระบบ
2.จัดอบรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.จัดทาแบบประเมิน
โครงการ
2.เก็บรวบรวม
3.วิเคราะห์และประเมินผล
โครงการ

12. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
ระหว่างเดือน ธันวาคม 60 – สิงหาคม 61
2) สถานทีจ่ ัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ระบบไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนา
14.2 ระบบสามาใช้งานได้บน ipad
14.3 มีระบบ QR coDE ยืนยันตัวตน
14.4 ระบบแจ้งเตือน
14.5 หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบได้
14. การติดตามและประเมินโครงการ
14.1 แบบสอบถาม

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ กก6105003 ชือ่ โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ านบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement

 Partially World Class
 International Publication
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………

4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 1
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 1.1 1.2 1.3
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
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6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลาง งานธุรการ

6.2 ผู้รับผิดชอบ
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

นางสาวสิริพร
นางสาวอุณาโลม
นางสาวกนกพร
นางสาวอธิษฐาน

กาจินา
อนุพันธ์
ปาผัด
อินวงค์วรรณ

7. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองกลางได้กาหนด วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี
เลิศโดยมุ่งส่งเสริมการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนางาน และนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างสรรค์
พั ฒ นางานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ ดี ทั้ ง หน่ ว ยงานภายในและภายนอกองค์ ก ร ตลอดจนสนั บ สนุ น นโยบาย
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
ดังนั้นกองกลาง ได้เล็งเห็นความสาคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติง านบุคลากรกองกลาง โดยสนับสนุน ให้บุคลากรได้ มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิด เห็นกั บ
บุ ค ลากร สถาบั น ต่า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่อ เรี ย นรู้ ก ารบริ ห ารงาน การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปฏิบัตงิ านด้านต่างๆ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเก็บประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน
และนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจาปี 2561 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของกองกลาง
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการกากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
และการปฏิบัตงิ านให้เกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
2. เพื่อให้บุคลากรกองกองกลางได้เรียนรู้ระบบการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานและนามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของตนเอง เพื่อนาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งทาให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานต่อไป
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9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 20 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยแล้ว
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ากว่า 3.41
เวลา : ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม2561
80
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
261,460 บาท
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โดยมีกจิ กรรม ดังนี้
10.1 ส่งเสริมทักษะความรู้กิจกรรมการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร สังกัดกองกลาง
10.2 ส่งเสริมทักษะความรู้กิจกรรมการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ธุรการ งานประชุมพิธีการ และงาน
ประชาสัมพันธ์ และระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการทานุบารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้างสานสัมพันธ์
บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 261,460 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
1. ค่าพาหนะ
2. ค่าที่พัก
3. ค่าของที่ระลึก
4. ค่าป้าย
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

130,000
95,000
2,000
1,000
33,460
261,460

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะทางาน
ขั้นดาเนินการ (D)..........................
2. ประชุมคณะทางาน
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............
4. รายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A) ...
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป.
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่าง กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561
2) สถานที่จัดกิจกรรม

นอกสถานที่

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และได้ขอ้ มูลอันจะเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
14.2 กองกลาง มีการปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ ารที่สอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
14.3 บุคลากรเกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน การสร้างทีมงาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างบุคลากร
กองกลาง
15. การติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถาม
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ …กก6105005..ชือ่ โครงการ…..พัฒนาบุคลากรกองกลางให้มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)

 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………

4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 3
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 3.1 3.2 3.3
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลาง งานธุรการ

6.2 ผู้รับผิดชอบ
6.2.5 นางสาวอธิษฐาน อินวงศ์วรรณ
6.2.6 นางสาวสิริพร
กาจินา
6.2.7 นางสาวกนกพร ปาผัด
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7. หลักการและเหตุผล
บุคลากรกองกลางถือเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการให้บริการเป็นอย่างมากเพราะกองกลางถือเป็น
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการการต้อนรับ การบริการติดต่อ
สอบถาม การประชาสัมพันธ์ การรับ – ส่ง หนังสือ การประชุมและพิธีการ ตลอดจนการบริการรับ – ส่งไปรษณีย์
เป็นต้น การที่ทุกคนจะต้องมีจิตใจในการให้บริการหรือ Service Mind ได้นั้นคือต้องมีแนวทางการให้บริการ
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริก ารก็ได้แก่ การต้อนรับที่
อบอุน่ ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความสาคัญ เป็นผล
ให้เขาเกิดความพอใจ แต่การที่จะทาให้เกิดความประทับใจได้นั้นต้องทาให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดความปีติยินดี
นั่นคือต้องให้บริการทีบ่ รรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัตติ นของผู้ให้บริการด้วยไมตรี
เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ทา เริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผู้รับบริการ คือ “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา” และให้บริการตรงตามความต้องการ
ดังนั้น กองกลางจึงเล็งเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการมีจิตใจในการให้บริการหรือ
ที่เรียกว่า ( Service Mind ) เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง
ให้มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการให้บริการดีเด่น เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเปิดโลกกว้างของการทางานด้านการบริการ และนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้งนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรกองกลาง
ให้การดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป
8. วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ
เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อให้บุคลากรกองกองกลางได้เห็นมุมมองของการบริการแบบใหม่ ๆ
เพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัตงิ าน
เพื่อศึกษาวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความทันสมัยของสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถนากลับมา
พัฒนาระบบการให้บริการ
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9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 20 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยแล้ว
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ากว่า 3.41
เวลา : ตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์- สิงหาคม 2561
80
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
40,000 บาท

10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมแลกเปลี่ยน


เรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการทานุบารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้างสานสัมพันธ์บุคลากร
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

40,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
1. ค่าพาหนะ
2. ค่าที่พัก
3. ค่าของที่ระลึก
4. ค่าป้าย
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

10,000
15,000
1,000
500
10,000
3,500
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะทางาน
ขั้นดาเนินการ (D)..........................
4. ประชุมคณะทางาน
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............
5. รายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A) ...
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป.
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ระหว่าง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
2) สถานที่จัดกิจกรรม

นอกสถานที่

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 บุคลากรกองกลางมีศักยภาพ และมีคุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ
14.2 บุคลากรกองกลางมีความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
14.3 บุคลากรกองกองกลางได้เห็นมุมมองของการบริการแบบใหม่ ๆ
14.4 บุคลากรกองกองกลางเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัตงิ าน
14.5 บุคลากรกองกลางได้ศึกษาวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความทันสมัยของสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถนา
กลับมา พัฒนาระบบการให้บริการ
15. การติดตามและประเมินโครงการ
แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ

กก6105005

ชื่อโครงการ ม.พะเยา “ธารน้าใจ หลั่งไหลสูช่ ุมชน”

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………

4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ/พันธกิจ) ที่ 7
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 7.1
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
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6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง งานประชุมและพิธีการ
6.2 ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา เสริมสุข

โทร

1074

6.3 ผู้ประสานงาน นายอนุชา เสริมสุข

โทร

1074

7. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มุ่งเน้นการให้การศึกษา ส่งเสริม พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยทาการสอน
ทาการวิจั ย และให้ บริ การทางวิชาการแก่สั งคม โดยให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ ประชาชน ตลอดจนทานุ บารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข แนวคิด
การบริหารมหาวิทยาลัย จึงตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ก่อตั้งขึ้น อยู่ เพื่อส่วนรวม
และบริการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาโครงการ ม.พะเยา “ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน”
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทากิจกรรมเพื่อชุมชน โดยที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สนับสนุนและเข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ตลอดจนชุมชน / องค์กรทั่วไปภายในจั งหวัดพะเยา หรือพื้นที่จังหวัด
ใกล้เคียง หรือพื้นที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และในการทากิจกรรมอันเป็นประโยชน์นั้น ชุมชนจะได้รับความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลั ย เป็ นตัวแทนเข้ าร่ วมกั บชุมชน ซึ่งเป็ นอี กหนึ่งกิจกรรมเพื่อสั งคมที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักและให้ความสาคัญเสมอมา
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
8.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดแี ก่มหาวิทยาลัยพะเยา
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เวลา : ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
12. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

ค่าเป้าหมาย
ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 80 ของเป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 3.51
100%
50,000 บาท

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการทานุบารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึง
เสริมสร้างสานสัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
13. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 50,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
- ค่าน้าดื่ม “ยูเพียว”
- ค่าน้าแข็ง
- ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลา (พนักงานขับรถ)
- ค่าวัสดุอื่นๆ
รวมงบประมาณดาเนินการ
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
12. แผนการดาเนินงาน (PDCA)

45,000
1,000
2,500
1,500
50,000

กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ขั้นวางแผนงาน (P)
- ขออนุมัติโครงการ
ขั้นดาเนินการ (D)
1.ประชุมและวางรูปแบบการดาเนินงาน
- เข้ าร่ วมสมโภชพระเจ้ าทั นใจ ณ วิหาร
พระเจ้าทันใจ (วัดอนาลโยทิพยาราม)
- เข้ า ร่ ว มพิ ธี บ าเพ็ ญ บุ ญ ฉลองอายุ
วั ฒนมงคล พระเดชพระคุ ณ หลวงปู่
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วัดศรีโคมคา)
- เข้ าร่ วมท าบุ ญเจริ ญอายุ วั ฒนมงคล
พระเดชพระคุ ณพระเทพวิ สุ ทธิ ญาณ
(วัดอนาลโยทิพยาราม)
2.ดาเนินการโครงการจัดกิจกรรม
- เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม กับผู้จัด
กิจกรรมในชุมชน หรืองานนั้นๆ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. สรุปโครงการ
2.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสนอผู้บริหาร

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย พ.ค

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้ นการน าผลการประเมิ นไปปรั บปรุ ง
โครงการ (A)
- ประชุ มเพื่ อหาข้ อสรุ ปและแนวทาง
การปรับปรุงต่อไป
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
13.1.1 วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชพระเจ้าทันใจ ณ วิหารพระเจ้าทันใจ (วัดอนาลโย
ทิพยาราม)
13.1.2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบาเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณหลวง
ปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วัดศรีโคมคา
13.1.3 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมทาบุญเจริญอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระเทพวิสุ ทธิ
ญาณ
ณ วัดอนาลโยทิพยาราม
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม ณ วัดอนาลโยทิพยาราม, วัดศรีโคมคา และพืน้ ที่ชุมชนหรือกิจกรรมภายในจังหวัดพะเยา
ตามความเหมาะสม
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ชุมชนได้รู้จักมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางรูปแบบของการสนับสนุน ได้แก่ น้าดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค
14.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และพืน้ ที่เป้าหมาย
15. การประเมินความเสี่ยงในการดาเนินโครงการ
....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ ....กก6105006.... ชื่อโครงการ Clean & Clear Doga ประจาปี 2561
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………

4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 1
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 1.7
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประชุมและพิธีการ
6.2 ผู้รับผิดชอบ นายเอนก จักปวง

โทร

1074

6.3 ผู้รับประสานงาน นายเอนก จักปวง

โทร

1074
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7. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ความสุ ข (HAPPY UNIVERSITY)
โดยมีแนวคิดที่มุ่งสร้างเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดลแห่งชีวิตและความสุข
และคณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ เป็ น แกนหลั ก ในการด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของมหาวิ ทยาลั ย พะเยา
เป็นหน่วยงานแห่งความสุข (HAPPY DIVISION) ซึ่งหากหน่วยงานได้ดาเนินการตามเกณฑ์สถานที่น่าอยู่น่าทางาน สะอาด
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา จะได้รับมอบป้ายรับรองจากมหาวิทยาลัยพะเยา แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวต่อไป
ดังนั้น กองกลาง จึงได้นาโครงการ Clean & Clear Doga เข้ามาเพื่อส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งความสุข
(HAPPY DIVISION) และสนับสนุนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (HAPPY UNIVERSITY) ต่อไป
8. วัตถุประสงค์
8.1 สถานที่ทางานมีความสะอาด
8.2 สถานที่ทางานมีความปลอดภัย
8.3 สถานที่ทางานมีส่งิ แวดล้อมดี และมีชวี ติ ชีวา
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
คุณภาพ : ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี
Happy Division
เวลา : ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 – มิ.ย 61
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ

100%
5,000 บาท

10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ (โดยย่อ)
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย  การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ
 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการทานุบารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้าง
สานสัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 5,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

.
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
ค่าผ้ากันลื่น
ค่าผ้าเช็ดมือ
ค่าผ้าทาความสะอาด
ค่าน้ายาปรับอากาศ
ค่าน้ายาทาความสะอาด
ค่าผ้าปิดจมูก
ค่ายาสามัญประจาบ้าน
ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดโครงการ
ค่าเครื่องหมายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ป้ายเครื่องหมายเตือน
ค่านาฬิกา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

800
300
200
300
100
200
500
500
300
1,800
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12. แผนการดาเนินงาน (PDCA)
ระยะเวลา
กิจกรรม

1.ขั้นการวางแผนงาน (P)
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมแนวทางการดาเนินกิจกรรม
- กาหนดรูปแบบกิจกรรม
2.ขัน้ การดาเนินการ (D)
- ขออนุมัติโครงการ
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Clean & Clear
Doga
- ถ่ายรูปก่อนดาเนินงาน
- ดาเนินกิจกรรม Clean & Clear Doga
3.ขั้นการสรุปและประเมินผล (C)
- ถ่ายรูปหลังดาเนินงาน
- จัดทาแบบประเมินโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงาน
4.ขัน้ การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
- จัดทารูปเล่มโครงการ
- ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหาแนว
ทางการปรับปรุงต่อไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม ห้องกองกลาง และห้องประชาสัมพันธ์
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 สถานที่ทางานของกองกลางมีความสะอาดขึน้
14.2 สถานที่ทางานของกองกลางมีความปลอดภัยขึน้
14.3 สถานทีท่ างานของกองกลางมีสิ่งแวดล้อมดี และมีชวี ติ ชีวาขึ้น
16. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชดั เจน)
....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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1.

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสโครงการ
กก6105007
ชื่อโครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement

 Partially World Class
 International Publication
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………

 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 4
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 4.2 4.6
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6.ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลาง งานประชุมและพิธีการ

6.2 ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัตนา ขัตธิ โทร

1074

6.3 ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา ขัตธิ โทร

1074

 AEC
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7.หลักการและเหตุผล
ด้วย กองกลางได้นาเอาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มาใช้ในการบริหารจัดการ ในการจองห้องประชุม
ภายในอาคารสานักงานอธิการบดี จานวน 3 ห้อง เพื่อจะได้พัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จะได้ ยกระดั บคุ ณภาพการจองห้ องประชุมภายในมหาวิทยาลั ยพะเยา โดยลดปั ญหาการใช้กระดาษ ลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาการจองห้องประชุมซ้าซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบจานวนการจอง
ห้องประชุมต่างๆ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และค้นหาสถานะการจองห้องประชุม และประมวลผลการจองห้องประชุม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็ นควรดาเนินการจั ดโครงการพั ฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
เพื่อให้คณะวิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ผู้ใช้/ผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจองห้องประชุม
ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
8.วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบจานวนการจองห้องประชุมต่างๆ
8.3 สามารถติดตาม ตรวจสอบ และค้นหาสถานะการจองห้องประชุมและประมวลผลการจองห้องประชุม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.4 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
8.5 เพื่อลดปัญหาการใช้กระดาษ
9.ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าใช้ในระบบ 100 ครัง้
คุณภาพ : การประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
เวลา : เดือนพฤศจิกายน 2560 – กรกฏาคม 2561
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ

10.ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาทีจ่ ะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

ค่าเป้าหมาย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 3.51
100%
0 บาท

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานนอกสถานที่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการทานุบารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้าง
สานสัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
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11.งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 0 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
12.แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ประสานงานผู้พัฒนาระบบ
ขั้นดาเนินการ(D).............................
1. พัฒนาระบบ
1.1 พัฒนาการแสดงผลการใช้
ห น้ า จ อ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
อัตโนมัติ
1.2 ปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบ
การตัดยอดอุปกรณ์ของแต่ละ
วั น พร้ อ มทั้ ง สรุ ป เป็ น ราย
เดือน
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............
1.จัดทาแบบประเมินโครงการ
2.เก็บรวบรวม
3.วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A) ...
1. ประชุ ม เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป และหา
แนวทางปรับปรุงต่อไป
13.วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือน กรกฏาคม 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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14.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.2 ระบบการจองห้องประชุมประออนไลน์จะช่วยอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบความ
พร้อมในการใช้งานของห้องประชุม การจองห้องประชุม การยกเลิกห้องประชุม การเปลี่ยนแปลงการจองห้อง
ประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.3 ระบบการจองห้ องประชุมประออนไลน์จะช่วยดู แลห้ องประชุมให้ สามารถบริ หารจั ดการห้ องประชุมได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานการใช้ห้องประชุมในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดทาสถิติการใช้ห้องประชุม
สามารถนาข้อมูลที่ได้สาหรับการวางแผนการปรับปรุงห้องประชุม รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เกี่ยวข้องได้
14.4 ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ได้มีการพัฒนาและปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
15.การติดตามและประเมินโครงการ
....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ

กก6105008

ชื่อโครงการพัฒนาระบบ UP-MEETING

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement

 Partially World Class
 International Publication
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………

 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 4
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 4.2 4.6
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประชุมและพิธีการ
6.2 ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัตนา ขัตธิ

โทร. 1074

6.3 ผู้ประสานงาน

นางสาวรัตนา ขัตธิ

โทร .1074

 AEC

55
7. หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย พะเยา มี นโยบายให้ ด าเนิ นการจั ดประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยพะเยา
และจัดประชุมที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะทาให้เกิดความสิ้นเปลืองวัสดุในการจัดทาวาระ
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อีกทัง้ ยังสืบค้นเอกสารประกอบวาระการประชุมได้ยาก นัน้
ดังนั้น กองกลาง จึงได้นาเอาระบบ UP – Meeting มาใช้ในการบริหารจัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา และจัดประชุมที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ในการสนับสนุนการประชุ ม
ของผู้บริหารเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม สามารถนาข้อมูลมาใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการจัดเตรียมข้อมูล
ลดการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะกระดาษ สะดวกต่อการใช้งานโดยไม่ตอ้ งหอบเอกสารเก็บเอกสารมากมายสามารถค้นหาข้อมูล
เดิมจากการประชุม
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนาระบบ UP – Meeting ให้สนับสนุนการประชุมของผู้บริหารและสอดคล้องกับการดาเนินงานของงาน
ประชุม
8.2 เพื่อให้ผู้บริหาร เข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ UP – Meeting ในการจัดประชุมได้อย่างถูกต้อง
8.3 เพื่อให้มกี ารพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติการลดจานวนกระดาษของการประชุมแต่ละครั้ง
8.4 เพื่อพัฒนาการปรับระบบการดาว์โหลดไฟล์ให้จัดเก็บวาระการประชุมที่ต้องการได้
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าใช้ในระบบการประชุม จานวน 60 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
คุณภาพ : การประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบโครงการ
up –meeting ร่วมโครงการ
เฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 3.51 %
เวลา : เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกรกฏาคม 2561
100%
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ (โดยย่อ)
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและ
ตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการทานุบารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้างสาน
สัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหน่วยงาน
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 0 บาท จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
12. แผนการดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1.ขออนุมัติโครงการ
2.ประสานงานผู้พัฒนาระบบ
ขั้นดาเนินการ (D)
1.พัฒนาและปรับระบบ
1.1 ปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิตกิ ารลดจานวนกระดาษ
ของแต่ล่ ะ ครั้ ง และสรุ ปรายงาน
เป็นรายเดือน
1.2 พั ฒ นาการปรั บ ระบบการ
ดาว์โหลดไฟล์ให้จัดเก็บวาระการ
ประชุมที่ต้องการได้
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.จัดทาแบบประเมินโครงการ
2.เก็บรวบรวม
3.วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ขั้ นตอนการน าผลการประเมิ นไป
ปรับปรุงโครงการ (A)
1.จัดทาสรุปรูปเล่ม
2.ประชุมกับผู้พัฒนาระบบ
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดือน ก.ค 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชัน้ 2 อาคารสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ก.ย.
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ระบบ UP – Meeting ได้รับการพัฒนา
14.2 การจัดประชุมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
14.3 มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติการลดจานวนกระดาษของการประชุมแต่ละครั้ง
14.4 มีการพัฒนาการปรับระบบการดาว์โหลดไฟล์ให้จัดเก็บวาระการประชุมที่ต้องการได้

15. การติดตามและประเมินผลโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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1.

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสโครงการ
กก6105009
ชื่อโครงการ
Meeting of The Mind ปีที่ 8

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 7 8
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 7.1 8.1
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลาง

6.2 ผู้รับผิดชอบ

นางชัชชญา ถูกจิตร

โทร

6.3 ผู้ประสานงาน

นางชัชชญา ถูกจิตร

โทร
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7. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรทางสายวิชาการและ
สายบริ ก าร ในโอกาสของการเริ่ ม ต้น ของปี พุ ท ธศั ก ราชใหม่ จึ ง เป็ น นิมิต รหมายที่ ดี ข องผู้ บริ ห ารและบุ ค ลากร
จะได้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรและเป็นขวัญกาลังใจแก่บุคลากรทุกคน การ
สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจาเป็นต้องปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่บุคลากรจะได้มีโอกาสรับฟังทิศทางและนโยบายการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย และสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการ
Meeting of the mind ปีที่ 8 ขึน้
8. วัตถุประสงค์
8.1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์
ในการทางานร่วมกันต่อไป
8.2 เพื่อให้ผู้บริหารแถลงนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
8.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 900-1,000 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่ต่ากว่า 3.50
เวลา : เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2561
ร้อยละ 80
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
100,000 บาท
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10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ)
1.ผู้บริหารชี้แจงนโยบาย และทิศทางการบริหารงาน พร้อมพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา

11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 100,000 . บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
1) ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่

20,000 บาท

2) ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟ

13,500 บาท

3) ค่าจ้างเหมาจัดทาป้าย

10,000 บาท

4) ค่าอาหารว่าง

15,000 บาท

5) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

10,000 บาท

6) ค่าเลีย้ งรับรอง

15,000 บาท

7) ค่าของที่ระลึก

1,000 บาท

8) ค่าวัสดุอุปกรณ์ดาเนินโครงการ

2,000 บาท

9) ค่าของรางวัล
10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

12,000 บาท
1,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้

.
.
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12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ (D)
- ดาเนินการตามโครงการ
1.จัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ประสานงานเพื่อ
ดาเนินงานก่อนการจัด
โครงการ
3.ดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัตงิ าน
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
- สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A)
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วันเวลา ในการจัดกิจกรรม
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดหน่วยงานต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
14.2 ผู้บริหารและบุคลากร มีความเข้าใจในแนวทางการบริหารงานและการดาเนินงานร่วมกันต่อไป
14.3 ผู้บริหารและบุคลากร ได้รู้จักกันและมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น
14.4 บุคลากรมีขวัญกาลังใจ และมีความรักในองค์กรมากขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดผลดีโดยรวม
ต่อมหาวิทยาลัย
14.5 บุคลากรตระหนักและให้ความสาคัญของคุณค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา
14.6 ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชน
14.7 บุคลากรและชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
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15. การติดตามและประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6105010
ชื่อโครงการ
UP Channel ประจาปี 2561...
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 7
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 7.1 7.2 7.3
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขา การสื่อสารสื่อ
ใหม่ และ สาขาการประชาสัมพันธ์
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง

งานประชาสัมพันธ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ

นายณรงค์ วงค์ไชย

โทร

1014

6.3 ผู้ประสานงาน

นายณรงค์ วงค์ไชย

โทร

1014
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7. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันนีก้ ารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่ มีความจาเป็นต่อการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป
และยังมีความสาคัญในการเผยแพร่นโยบาย พันธกิจ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมให้ได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่ รวมถึงเสริมสร้างและสนับสนุนการนาองค์ความรู้จากท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่มีบทบาทที่สาคัญต่อชุมชน สังคม และประเทศ ทั้ง
บทบาท ในการให้การศึกษา ความบันเทิง ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคนในชุมชน และบทบาทในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปัจจุบัน การใช้ส่อื สังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ จึงทาให้ในทุกพื้นที่ทั่วโลกสามารถเปิดรับข้อมูล
ข่า วสารได้ รวดเร็ ว ขึ้น โดยไม่ต้อ งพึ่ง สื่อ โทรทั ศ น์ห รือ สื่อ สิ่ ง พิม พ์เพีย งอย่า งเดี ย ว และถื อ เป็ น โอกาสของผู้ ที่ส นใจ
และเห็ น ความส าคั ญ ในกระแสสื่ อ ออนไลน์ ห รื อ สื่ อ ใหม่ ทั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น สถาบั น ทางการศึ ก ษา
ที่ให้ความสาคัญต่อการสื่อสาร มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนิสิต และการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่าน
ทุกสื่อเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ สู่คนในชุมชนจนถึงระดับประเทศ จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
ที่จะเตรียมความพร้อม เป็นผู้ผลิตที่สามารถผลิตรายการ เนื้อหาต่างๆ เพื่อใช้แนะนาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
ให้เป็นที่รู้จัก โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่ที่มหาวิทยาลัยพะเยามีอยู่ เช่น Facebook งานประชาสัมพันธ์
YouTube UP-Channel Twitter LineAdd เพื่อตอบสนองต่อผู้รับสารในระดับชุมชนและระดับสากลที่ใช้ส่ือเหล่านี้อยู่ในมือ
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ มหาวิทยาลัยพะเยา สังคม ท้องถิ่นและประเทศ ให้เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มี
คุณภาพ สมดังปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ผลิ ต ออนไลน์ ห รื อ สื่ อ ใหม่ และรายการของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในประเด็ น ต่ า งๆเผยแพร่
สู่สาธารณะ
2. เพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่ ที่มหาวิทยาลัยพะเยามีอยู่เดิม ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้
3. เพื่อเป็นการนาเสนอพันธกิจและยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทางออนไลน์ หรือสื่อ
ใหม่ ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ถ่ายทารายการภายใน จ.พะยาและเผยแพร่ผ่านสื่อ จานวนรายการที่ออกเผยแพร่ส่อื 11 รายการ
ปริมาณ
ออนไลน์ 11 ครั้ง/ปี
การประเมินการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของ ม.พะเยา
ระดับการรับรู้ไม่ต่ากว่า 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80)
คุณภาพ
1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
ร้อยละ 100
เวลา
500,000 บาท
งบประมาณ จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
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10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ลงพื้นที่ทาข่าว และ ถ่ายทารายการโทรทัศน์

11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

500,000 . บาท จาก

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) โดยจะผลิตเทปรายการเดือนละ 2 เทป
จานวน 11 เดือน และ 3 เทปในเดือนสุดท้าย
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 1
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 2
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 3
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 4
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 5
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 6
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 7
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 8
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 9
=
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 10
=
60,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ ที่ 11
=
60,000 บาท
รวม
=
500,000 บาท
*** หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
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12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประสานข้อมูลจากคณะต่าง
และชุมชนทีท่ ุกคณะได้ร่วม
ทางานด้วย
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประชุมวางแผนกลยุทธ์การ
ทางาน
2. จัดเตรียมข้อมูลในการทางาน
แต่ละเดือน

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
6. จัดทาแบบประเมิน
โครงการ
และเก็บรวบรวม
7. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ (A)
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และ
หาแนวทางการปรับปรุง
ต่อไป
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนใน จ.พะเยา

เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข่าวสารตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้นาชุมชนร่วมไปถึงประชาชนและ
มหาวิทยาลัยได้ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่ดีของชุมชนเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ สมดัง
ปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพือ่ ความเข้มแข็งของชุมชน”
15. การติดตามและประเมินโครงการ
- ติดตามจานวนการออกอากาศของข่าวสารที่มหาวิทยาลัยพะเยาผลิต ให้ได้ตามจานวนประเด็นข่าวที่กาหนด
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารของ ม.พะเยา ผ่านทาง “สื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา”
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6105011
ชื่อโครงการ นิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 7
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 7.1 7.2
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)

 AEC

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ
นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
โทร.1013
6.3 ผู้ประสานงาน นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
โทร. 1013
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7 หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สมบู ร ณ์ แ บบ ( Comprehensive
University) มุง่ ปฏิบัตภิ ารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน
ให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนใน
ประชาคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจาเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ ดีของประชาชน
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงต้องอาศัยพื้นที่เพื่อการนาเสนอ และเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุม่ เป้าหมายหลักคือ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตามพื้นที่
การจัดนิทรรศการ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่ ง ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ใกล้ชิดซึ่งสามารถนาข้อมูล ผลงาน หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น
กองกลางงานประชาสั มพัน ธ์ มหาวิทยาลั ยพะเยา เล็งเห็น ถึงความสาคัญของการจัดนิทรรศการ จึง ได้จั ดทา
นิทรรศการเพื่อใช้ในการแนะนาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่รู้จัก ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย สังคม ท้องถิ่นและประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆที่มี
คุณภาพ สมดังปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
8 วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กลุม่ เป้าหมายได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของ มหาวิทยาลัยพะเยา
8.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดตี อ่ มหาวิทยาลัยพะเยา
8.3 เพื่อเป็นการนาเสนอพันธกิจทัง้ 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
9 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : มีการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 ครัง้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
คุณภาพ : สามารถเผยแพร่นิทรรศการสู่สาธารณชน และทั่วถึง
100
เวลา : ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2560-กรกฎาคม 61
100
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
10,000 บาท
10 ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย  การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ
 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ)
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11 งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 10,000 บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

.

บาท จาก

.

- ค่าจ้างหมาจัดนิทรรศการ
- ค่าปฎิบัตงิ านนอกเวลาทาการ (10วันx 3คนx 100บาท)

5,000 บาท
3,000 บาท

- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (ขนส่งวัสดุอุปกรณ์)

1,000 บาท

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งบูธนิทรรศการ
รวมเป็นเงิน

1,000 บาท
10,000 บาท

*** หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

12 แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาโครงการเสนอ
2. การวางแผนการผลิต
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทางาน
2. ประสานงาน
3.ดาเนินการจัดนิทรรศการ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
2.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นการนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงโครงการ(A)
13 วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ต.ค.60 – ก.ค.61
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยาและนอกสถานที่(ในจังหวัดใกล้เคียง)
14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยพะเยา
14.2 ประชาชนมีทัศนคติที่ดแี ละยอมรับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้
14.3 ประชาชนรับรู้ขอ้ มูล ข่าวสารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา
15 การติดตามและประเมินโครงการ
15.1 จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจข่าวสารข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน

ก.ย.
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6105012
ชื่อโครงการ โครงการทีวีชุมชน ประจาปี 2561
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 1 5 6
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 6.1
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขา การสือ่ สารสื่อ
ใหม่ และสาขาการประชาสัมพันธ์
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014
6.3 ผู้ประสานงาน นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014
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7. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น มี ค วามส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงประสานการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัย โดยการเผยแพร่นโยบาย พันธกิจ และข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงเสริมสร้างและสนับสนุนการนาองค์ความรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่ ง ยืน สื่อ ชุม ชนมีบทบาทส าคั ญ ต่อ ชุม ชนและประเทศทั้ ง บทบาทในการให้ ก ารศึก ษา ความบั น เทิ ง ทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อคนในชุมชน และบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
ปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากแอนะล็อกไปสู่ดิจิทัลของประเทศไทยที่
กาลังเกิดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการประกอบกิจการโทรทัศน์ และถือเป็นโอกาสของผู้ที่สนใจและ
เห็นความสาคัญในกระแสสื่อโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่ให้ความสาคัญต่อการ
สื่อสาร มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนิสิต และการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อโทรทัศน์สู่คนในชุมชน
จนถึงระดับประเทศเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง จึงเตรียมความพร้อม เป็นผู้ผลิตที่สามารถผลิตรายการใช้แนะนาประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่รู้จัก เผยแพร่ส่ือโทรทัศน์สู่ทีวีชุมชน ตอบสนองต่อผู้รับสารในระดับชุมชนและระดับ
สากล เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี อ่ มหาวิทยาลัย สังคม ท้องถิ่นและประเทศเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆที่มี
คุณภาพ สมดังปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อผลิตสื่อโทรทัศน์รายการพะเยาทีวีชุมชน และรายการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นต่างๆเผยแพร่สู่
สาธารณะ
8.2 เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์ที่ผลิตจากทีวชี ุมชนหรือท้องถิ่นตอบสนองชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
8.3 เพื่อเป็นการนาเสนอพันธกิจและยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทางสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบ
ต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ถ่ายทารายการ ภายใน จ.พะยา 5 ครั้ง/ปี
จานวนรายการที่ออกเผยแพร่ส่อื 5 รายการ
ปริมาณ
การประเมินการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของ ม.พะเยา
ระดับการรับรู้ไม่ต่ากว่า 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80)
คุณภาพ
1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
ร้อยละ 100
เวลา
100,000 บาท
งบประมาณ จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ถ่ายทารายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 100,000. บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

.

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
-

ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ ที่ 2
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ ที่ 3
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ ที่ 4
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ ที่ 5

*** หมายเหตุ

=
=
=
=
=

รวม
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

=

100,000 บาท

12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม
ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ขออนุมัตโิ ครงการ
2. ประสานงานพื้นที่แหล่งข่าว
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประชุมวางแผนการทางาน
2. ประสานข้อมูลคณะต่างๆ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
8. จัดทาแบบประเมินโครงการ
และเก็บรวบรวม
9. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ (A)
2. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหาแนว
ทางการปรับปรุงต่อไป

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม จังหวัดพะเยา
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข่าวสารตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยาได้เผยแพร่ในสื่อทีวีดิจิทัลและอนาล็อกสื่อมวลชน
มีทัศนคติที่ดีกับมหาวิทยาลัยพะเยาและให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกด้านที่เป็นประโยชน์ รวมถึง
ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยราชการ และชุมชน
15. การติดตามและประเมินโครงการ
15.1 ติดตามจานวนการออกอากาศของข่าวสารที่มหาวิทยาลัยพะเยาผลิต หรือร่วมกันผลิตกับพะเยาทีวีชุมชน
ให้ได้ตามจานวนประเด็นข่าวที่กาหนด
15.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารของ ม.พะเยา ผ่านทาง “ทีวีชุมชน”
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1.

โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสโครงการ
กก6105013
ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 7 8
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 7.1 7.2 7.3 8.2
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014
6.3 ผู้ประสานงาน นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014
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7. หลักการและเหตุผล
เนื่อ งจากมหาวิทยาลั ยพะเยา ในปั จจุบันนี้เริ่ม เป็ นที่รู้จัก ในวงกว้าง จึ งมีผู้ ที่ต้องการทราบข้ อมู ล
ข่าวสาร และติดต่อกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย ดังนั้ นการปรับทิศทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อ ให้เป็น ที่รู้จั ก รวมถึง การพัฒ นาระบบข้อ มูลข่ าวสารให้ ทันต่อการจั ดการศึกษาและการพั ฒนา
ประเทศจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นยิ่ง ด้วยการเผยแพร่นโยบาย ยุทธศาสตร์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เชื่อมโยง
กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป การ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล อีก
ทั้งเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนกลาง หรือองค์กรสื่อธุรกิจ ที่มีอยู่เป็นจานวนมาก มุ่งเน้ นการสื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพราะเป็นสื่อ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
รวดเร็ว และทันสถานการณ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเน้นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสื่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อจัดส่งข้อมูลข่า วสารไปยังสื่อมวลชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน นั้น สามารถทาได้อย่าง
กว้างขวาง รวดเร็วและครอบคลุม มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางทั่วโลกจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทา
ให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ในระดับประเทศและระดับสา กล
เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มคี ุณภาพสมดังปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายในด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
8.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ปริมาณ : ผลิตสื่อ Social Media และเผยแพร่สสู่ าธารณะชน 3 รายการ
คุณภาพ : การประเมินความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารจาก มพ.
เวลา : ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

ค่าเป้าหมาย
จานวนสื่อที่ได้รับการเผยแพร่ 3 รายการ
ระดับการรับรู้ไม่ต่ากว่า 3.00
ร้อยละ 100
30,000 บาท

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 30,000. บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
- ค่าบริการรายเดือน (2,000 บาท X 12 เดือน)
- ค่าจ่างเหมาโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ค
รวมงบประมาณดาเนินการ
*** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

24,000 บาท
6,000 บาท
30,000 บาท

12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

ธ.ค.

ม.
ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานหน่วยงานภายที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประชุมรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
2. ดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่าน
Line Add
3. พัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
เสนอผู้บริหาร
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการ(A)
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหาแนวทางการ
ปรับปรุงต่อไป.
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยาและนอกสถานที่ (ภายในจังหวัดพะเยา)

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 สาธารณชนได้รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างทั่วถึง และทันเหตุการณ์
14.2 ประชาชนและมหาวิทยาลัยพะเยามีความร่วมมือกันพัฒนาชุมชนจากข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
14.2 มหาวิทยาลัยพะเยามีช่อื เสียงเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี
15. การติดตามและประเมินโครงการ
15.1 ติดตามสรุปรายงานข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ สรุป
เป็น รายงานครั้งละ 1 เล่ม
15.2 จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจข่าวสารของมหาวิทยาลัย
พะเยาผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยจัดทาแบบสารวจไว้ในอินเตอร์เน็ต และรวบรวมผลสารวจจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
และนาข้อเสนอแนะมาพัฒนา ปรับปรุงต่อไป
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6105014
ชื่อโครงการ นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 6 7 8
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 6.1 7.1 8.1 8.2
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

6.2 ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

โทร

0

6.3 ผู้ประสานงาน

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

โทร

0
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7. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยพะเยาดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน โดยมหาวิทยาลั ย
ได้ดาเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลขึ้น เพื่อนาความรู้ทางวิชาการของแต่ละคณะไปบูรณาการ ร่วมพัฒนาแต่ละชุมชน
ของจั ง หวั ด พะเยาอย่า งเป็ น รู ปธรรม โครงการดั ง กล่ า วสนั บสนุ น โครงการของรั ฐ บาล 1 มหาวิ ทยาลั ย 1 จั ง หวั ด
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาได้ผลิตผลงานวิจัยภายใต้ก ารสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส่วน
ใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา และพื้นที่อ่ืนๆในเขต
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนต่อเนื่องมาตลอดเวลาเช่นกัน
แต่ ทั้ ง นี้ การสื่ อ สารงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมรั บ รู้ ยั ง คงไม่ เ ป็ น ที่ แ พร่ ห ลาย ดั ง นั้ น
งานประชาสัมพันธ์ กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทาโครงการ นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน
ซึ่งสื่อมวลชนนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับการประชาสั มพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา
เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ 3 ในการนาเสนอพันธกิจ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัย ผ่าน
ทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงเป้าหมาย รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น
การจัดโครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง อันจะนาไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ต่อไป
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อมีเวทีให้นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นาผลงานวิจัยทีม่ ปี ระโยชน์เผยสูส่ าธารณชน ได้อย่างกว้างขวาง
8.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะยากับสื่อมวลชน
8.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
บริมาณ ; จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
ปริมาณ
คุณภาพ ; ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
คุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่ต่ากว่า 3.50
เวลา ; เดือนตุลาคม-กรกฎาคม 61
100 %
เวลา
50,000.งบประมาณ งบประมาณ ; จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสัมภาษณ์และ

ทาข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงาน และจัดนิทรรศการ
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

50,000

. บาท จาก

.

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
- ค่าเดินทางปฏิบัตงิ านนอกเวลาทาการ (300 บาท*3วัน *3คน)
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท* 60 คน* 4 มื้อ)
- ค่าอาหาร(35 บาท*60คน*2มื้อ)
- ค่าเลีย้ งรับรอง(200บาท*30คน*2มื้อ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุใช้สอยอื่นๆ
- ค่าของที่ระลึก
รวมเป็นเงิน
*** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาโครงการเสนอ
2. การวางแผนการจัดโครงการ
ขั้นดาเนินการ (D)
- การประชุมรูปแบบโครงการ
- ลงพื้นที่สัมภาษณ์และจัด
นิทรรศการ
- ปรับปรุงรูปแบบการ
ดาเนินการ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1.ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
2.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นการนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงโครงการ(A)

2,700 บาท
3,000 บาท
6,000 บาท
4,200 บาท
12,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
2,000 บาท
2,100 บาท
3,000 บาท
50,000 บาท

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
เดือนตุลาคม – กรกฎาคม 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมพญางาเมือง และ พืน้ ที่ชุมชนในเขต จ.พะเยา
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1. นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นาผลงานวิจัยที่มีประโยชน์เผยแพร่สสู่ าธารณชนได้
อย่างกว้างขวาง
14.2. ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยามีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
14.3. สื่อมวลชนมีทัศนคติที่ดตี ่อมหาวิทยาลัยพะเยาและให้การสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
15. การติดตามและประเมินโครงการ
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการนักวิจยั มหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน จานวน 60
ฉบับ
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1.
2.

3.

4.

5.

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสโครงการ
กก6105015
ชื่อโครงการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ 8
ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 1 3 5
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 1.1 1.2 1.3 5.1 6.1
การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่อื โครงการ/กิจกรรม)

6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
6.2 ผู้รับผิดชอบ นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์

โทร

6.3 ผู้ประสานงาน

โทร

นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
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7. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
พะเยามีการจัดการเรียนการสอนใน 14 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต มีหน่วยงานที่สนับสนุนสายวิชาการ 16 หน่วยงาน
จึง ทาให้ มีก ารจัด โครงการและกิจ กรรมมากมายหลากหลายยิ่งขึ้น ดัง นั้น งานประชาสั มพั นธ์ ได้ มีแ นวคิด เกี่ ยวกั บ
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของคณะวิชาและหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือที่สะดวก
รวดเร็ว ต่อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างนักประชาสัมพันธ์ของคณะวิชาและกอง/ศูนย์/งาน ให้มี
ความรู้ด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์จากประสบการณ์ของวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์การในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านด้านประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
7.2 เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการประสานงานความร่วมมือ
7.3 นาเสนอประเด็นข่าวต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งท้องถิ่น ส่วนภูมภิ าคและส่วนกลาง
7.4 เพื่อให้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์”
7.5 เพื่อให้การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ สะดวกและรวดเร็ว ในการประสานความร่วมมือกับ
สื่อมวลชน
7.6 เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความสามัคคีระหว่างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
และบุคลากรที่มีใจรักในด้านการประชาสัมพันธ์
7.8 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น พิธีกร
ช่างภาพ ผู้ที่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 60 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่ต่ากว่า 3.50
เวลา : ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม – มิถุนายน 2561
90
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
100,000 บาท
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย  การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ
 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ)
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 100,000บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

บาท จาก

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
8,000 บาท
2. ค่าของที่ระลึกวิทยากร
2,000 บาท
3. ค่าตัว๋ เครื่องบิน
6,000 บาท
4. ค่าที่พักวิทยากร
3,000 บาท
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
5,000 บาท
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6,000 บาท
7. ค่าเลี้ยงรับรอง
8,000 บาท
8. ค่าพาหนะ
10,000 บาท
9. ค่าที่พัก
43,200 บาท
10. เช่ารถบัส
1,500 บาท
11. ค่าปฏิบัตินอกเวลาทาการ
900 บาท
12. ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,000 บาท
13. ค่าบารุงรักษารถบัส
600 บาท
14. ค่าป้ายไวนิล
500 บาท
15. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน
300 บาท
16. ค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา
4,000 บาท
รวมทั้งสิน้ 100,000 บาท
หมายเหตุ : *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ*

.
.
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12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ขั้นวางแผนงาน
1 ขออนุมัตโิ ครงการ
2 ทาหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม
- จัดประชุมเครือข่ายฯ
- ประสานอานวยความ
สะดวกในการจัดทาข่าว
ประสานข้อมูล โดยส่งผ่าน
Facebook และ โฟลเดอร์
สาหรับเครือข่ายใช้ในการ
ส่งข้อมูลข่าวสารเท่านัน้
- อบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านด้าน
การประชาสัมพันธ์ ปีละ 1
ครัง้
- PR Ranking Award
ขั้นดาเนินการ
1 ประชุมรูปแบบการดาเนินงาน
2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และจัดเตรียมงาน
3 ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
ขั้นสรุปและประเมินผล
1จัดทาแบบประเมินโครงการและ
แจกให้ผู้เข้าร่วมโครงการกรอก
2 เก็บรวบรวมแบบประเมิน
โครงการ
3 คีย์ขอ้ มูลและวิเคราะห์ประเมินผล
โครงการ
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ
แบบประเมินโครงการ

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
ตุลาคม – มิถุนายน 2561
2) สถานที่จดั กิจกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 สามารถสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้
13.2. เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถประสานงานความร่วมมือกัน นาเสนอประเด็นข่าวได้
13.3 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สามารถนาความรู้เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์เบือ้ งต้น”
ไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรต้นสังกัดได้
13.4 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รวมไปถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความร่วมมือ รู้รัก สามัคคี และมี
ความเข้าในอันดีต่อการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
15. การติดตามและประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ
กก6105016
ชื่อโครงการ
เชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปีที่ 8
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ …4…แนวปฏิบัตทิ ี่ 4.2 …
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 5 6 7
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 5.2 6.1 7.1 7.2
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

6.2 ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์

6.3 ผู้ประสานงาน

นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์

โทร
โทร

1011
1011
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7. หลักการและเหตุผล
สื่ อ มวลชนนั บ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารข อง
มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ 3 ในการนาเสนอพันธกิจ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานรัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับ
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นสิ่งสาคัญและต้องปฏิบัตอิ ย่างสม่าเสมอ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สื่ อ มวลชน
งานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปีที่ 8 โดยผ่านกิจกรรมที่ให้คณะผู้บริหาร
และสื่อมวลชนได้มโี อกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน ประจาปี 2561
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย
พะเยา
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่ต่ากว่า 3.41
เวลา : เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561
ร้อยละ 80
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
180,000 บาท
10. ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ) ของกระเช้าเพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณ

สื่อมวลชน
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11. งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้ 180,000 บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

.

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
-

ค่าของที่ระลึกมอบให้สื่อมวลชน
ค่าเลีย้ งรับรองสื่อมวลชน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
ค่าจ้างเหมารถตู้

รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้
12. แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

จานวน

41,000
42,000
70,000
20,000
3,000
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

180,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

ขั้นวางแผนงาน (P)
3. ขออนุมัติโครงการ
4. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประชุมรูปแบบการดาเนิน
โครงการ
2. ประสานงานและเตรี ย ม
งาน
3. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
- สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
โครงการ
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A)
13. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
มกราคม – พฤษภาคม 2561
13.2 สถานที่จัดกิจกรรม
อ.เมือง จ.พะเยา
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัด
ใกล้เคียง
2. สื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จกั ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. สื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมีทัศนคติที่ดตี อ่ มหาวิทยาลัยพะเยาและให้การสนับสนุน
เผยแพร่
ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
15. การติดตามและประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา
1. รหัสโครงการ ……กก6105017 ชื่อโครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model)
 Comprehensive University
 Community Engagement
 International Publication
 Partially World Class
 AEC
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ
 ด้านการวิจัย
 ด้านบริการวิชาการ
 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ด้านการบริหาร
 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1
4.1 Criteria
 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อที่ ………
 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ข้อที่ ………
 กลุ่มการบริหาร ข้อที่ ………
4.2 CUPT indicator (ถ้ามี)
 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………………..
 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………………..
4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง
 Results (CUPT indicators/ผลการดาเนินงานที่สาคัญ/พันธกิจ) ที่ 1 2 5 6 8
 แนวปฏิบัตขิ องหน่วยงาน ที่ 1.1 1.2 1.3 5.1 6.1 8.2
5. การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี)
 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวิชา)
 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
 บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)
6. ผู้รับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์
6.2 ผู้รับผิดชอบ
นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
โทร.1013
6.3 ผู้ประสานงาน นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
โทร. 1013
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7 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยายังขาดทักษะในการทาหน้าที่พิธีกร นิสิตบางคนจะต้องทาหน้าที่พิธีกรบน
เวทีซึ่งนิสิตเหล่านี้ยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในการเป็นพิธีกรที่ดี นอกจากนี้ยังมีนิสิตหลายคนมีโอกาสได้รับ
หน้าที่ให้เป็นพิธีกรในงานต่างๆ หรือบางงานไม่ได้จัดเตรียมพิธีกรไว้นิสิตต้องทาหน้าที่พิธีกรจาเป็นให้กับคณะหรือ
หน่วยงานที่จัดงาน การพูดบนเวทีใน ฐานะพิธีกรนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และยากมากสาหรับ ใครหลายๆคนที่ขาดทักษะ
โดยเฉพาะการใช้คาพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีที่มีให้เห็นเป็นประจา ดังนั้น
การจัดฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรทีดี จึงจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การพัฒนาตนเอง การพัฒนา การพูด และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคการเป็นพิธีกร ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจนมีทักษะที่ดี
ได้ในที่สุด
8 วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อให้นิสติ ที่สนใจรับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทาหน้าที่ พิธีกรในงานพิธี
การต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ
8.2 เพื่อพัฒนานิสติ ที่เข้าฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการทาหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้น พร้อม ทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การทางานระหว่างนิสิตที่เข้าร่วมอบรม
ด้วยกัน
8.3 เพื่อค้นหาพิธีกรที่มีคุณภาพ ประจามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันมีจานวนที่ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมที่
เกิดขึ้น
9 ตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย
KPI
ค่าเป้าหมาย
ปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า 20 คน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้ที่อบรม ไปต่อยอดใช้
100
งานได้มากกว่า 1 งาน
เวลา : ตัง้ แต่เดือน ม.ค.61 – ส.ค. 61
100
งบประมาณ : จานวนเงินที่ใช้ในโครงการ
50,000 บาท
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10 ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

 การค้นคว้า สารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ

 การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์

 การให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

 การให้บริการวิจัย

 การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

 การเขียนทางวิชาการและงานแปล

 การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 การให้บริการสารสนเทศ

 อื่น ๆ (ระบุ)

11 งบประมาณดาเนินการที่ขออนุมัติ
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้) 50,000 บาท จาก
 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

.

บาท จาก

.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 ท่าน / 4 ชั่วโมง / 1 วัน จานวน 2 วัน)
- ค่าอาหาร (เช้า / กลางวัน / เย็น / 30 คน จานวน 2 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ/ วัน จานวน 2 วัน)
- ค่าที่พัก (1 คืน จานวน 15 ห้อง)
- ค่าของสัมนาคุณในการดูงาน (ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น)
- ค่ายานพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลงรถตูไ้ ป-กลับ 1,500 บาท จานวน 3 คัน)
- สิ่งของแจกในประชุมสัมนา (50 บาท จานวน 30 คน)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ
รวมงบประมาณดาเนินการ

8,000 บาท
18,000 บาท
3,000 บาท
7,500 บาท
6,000 บาท
4,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
50,000 บาท

*** หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

12 แผนดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย

ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะทางาน
ขั้นดาเนินการ (D)...........................
1.ประชุมคณะทางาน
2.ดาเนินการจัดโครงการ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............
10. รายงานสรุปผลการดาเนิน
โครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงโครงการ(A) ...
1. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป.

ธ.ค.

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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13 วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
12.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม มกราคม 61 – มิถุนายน 61
12.2 สถานที่จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยพะเยาและนอกสถานที่(ในจังหวัดใกล้เคียง)
14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 นิสิตสามารถพัฒนาทักษะทางด้านพิธีกรที่ดี สามารถพูดและทหน้าที่ได้อย่างไม่ตดิ ขัด
14.2 สร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
14.3 นิสิตได้รับประสบการณ์ใหม่ และนามาประยุกใช้กับชีวติ ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา และภายนอก
มหาวิทยาลัย
15 การติดตามและประเมินโครงการ
15.1 แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากจัดโครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัย
พะเยา
15.2 จัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา ในงานหรือกิจกรรมต่างๆที่
นิสิตในโครงการได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
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2.4 เป้าหมายการดาเนินงานประจาเดือน
เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน ตุลาคม 2560
ลา
ดับ
1
2
3
4
5

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105008
กก 6105011
กก 6105012
กก 6105013

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านสื่อสังคม

50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ
10,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร

กก 6105014

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะ
ธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจ
สรณ์

6
7
8

กก 6105015

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
ลา
ดับ

1

รหัส

กก 6105001
กก 6105002

2
3
4
5
6
7
8
9

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007
กก 6105008
กก 6105010
กก 6105011
กก 6105012
กก 6105013

10
11
12

กก 6105014
กก 6105015

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่
ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี
2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

50,000 นายอนุชา เสริมสุข

โครงการนิทรรศการเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม
โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ 8

5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ
นางสาวรัตนา ขัตธิ
500,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
10,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
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เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน ธันวาคม 2560
ลา
ดับ
1

รหัส
กก 6105001
กก 6105002

2
3
4
5
6
7
8
9
10

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007
กก 6105008
กก 6105009
กก 6105010

13

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่
ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 8
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ

100,000
500,000

นางสาวรัตนา ขัตธิ
นางชัชชญา ถูกจิตร
นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร

กก 6105011
กก 6105012
กก 6105013

โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

10,000
35,000
30,000

กก 6105014

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

11
12

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105015

100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์

99

เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน มกราคม 2561
ลา
ดับ
1

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105001

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 8
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ

กก 6105002
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007
กก 6105008
กก 6105009
กก 6105010

13
14

นางสาวรัตนา ขัตธิ
นางชัชชญา ถูกจิตร
นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร

โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

10,000
35,000
30,000

กก 6105014

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

กก 6105015
กก 6105016
กก 6105017

15

100,000
500,000

ผู้รับผิดชอบ

กก 6105011
กก 6105012
กก 6105013

11
12

งบประมาณ

พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
180,000 นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

100

เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลา
ดับ
1
2

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105001

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กก 6105002
กก 6105003

3

กก 6105004

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มจี ติ บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 8
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กก 6105008
กก 6105009
กก 6105010
กก 6105011
กก 6105012
กก 6105013
กก 6105014
กก 6105015
กก 6105016
กก 6105017

17

โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม
โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา1
พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
261,460 นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
40,000 นางสาวอธิษฐาน อินวงศ์
วรรณ
นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวกนกพร ปาผัด
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ

100,000
500,000
10,000
35,000
30,000

นางสาวรัตนา ขัตธิ
นางชัชชญา ถูกจิตร
นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
180,000 นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

101

เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน มีนาคม 2561
ลา
ดับ
1

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105001

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

กก 6105002
2

กก 6105003

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กก 6105004

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มจี ติ บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105008
กก 6105010

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

กก 6105012
กก 6105013

โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม
โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

3

4

5
6
7
8
10
11
12
13
14

กก 6105014
กก 6105015
กก 6105016
กก 6105017

15

พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
261,460 นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
40,000 นางสาวอธิษฐาน อินวงศ์
วรรณ
นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวกนกพร ปาผัด
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ
500,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร
50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
180,000 นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

102

เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน เมษายน 2561
ลา
ดับ

1

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105001

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

กก 6105003

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

261,460 นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ

กก 6105002
2

3

4
5
6
7
8
10

กก 6105008
กก 6105010
กก 6105012
กก 6105013

โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

กก 6105014

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

11
12
13
14

กก 6105015
กก 6105016
กก 6105017

15

พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัตนา ขัตธิ
500,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
180,000 นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

103

เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
ลา
ดับ

1

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กก 6105001

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

กก 6105003

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

261,460 นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ

กก 6105002
2

3

4
5
6
7
8
10

กก 6105008
กก 6105010
กก 6105012
กก 6105013

โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

กก 6105014

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

11
12
13
14

กก 6105015
กก 6105016
กก 6105017

15

พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัตนา ขัตธิ
500,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
180,000 นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
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เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน มิถุนายน 2561
ลา
ดับ

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

กก 6105001

2

กก 6105002

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

3

กก 6105003

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

4
5
6

กก 6105005
กก 6105006
กก 6105007

7
8

กก 6105008
กก 6105010

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

261,460 นางสาวสิริพร กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
5,000 นายเอนก จักปวง
นางสาวรัตนา ขัตธิ

10
11

กก 6105012
กก 6105013

โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

12

กก 6105014

13

กก 6105015

14

กก 6105016

15

กก 6105017

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา
พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัตนา ขัตธิ
500,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
100,000 นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์
180,000 นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
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เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
ลา
ดับ

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

กก 6105001

2

กก 6105002

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP eDocument ประจาปี 2561
โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

60,000 นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

3

กก 6105003

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

4
5

กก 6105005
กก 6105007

6
7

กก 6105008
กก 6105010

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์
โครงการพัฒนาระบบ up-meeting
โครงการ UP Channel ประจาปี 2561

261,460 นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
นางสาวรัตนา ขัตธิ

9

กก 6105012

โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561

10

กก 6105013

โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร

11

กก 6105014

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

12

กก 6105017

โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ
สื่อมวลชน
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา
พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัตนา ขัตธิ
500,000 นายณรงค์ วงค์ไชย
นายบรรเจิด หงษ์จักร
35,000 นายณรงค์ วงค์ไชย

50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
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เป้าหมายการดาเนินงาน ประจาเดือน สิงหาคม 2561
ลา
ดับ

รหัส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

กก 6105002

โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

2

กก 6105003

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

3
4

กก 6105005
กก 6105017

โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์
261,460 นางสาวสิริพร
กาจินา
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
นางสาวกนกพร ปาผัด
นางสาวอธิษฐาน อินวงค์
วรรณ
50,000 นายอนุชา เสริมสุข
50,000 นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา
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บทที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามกองทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
3,853,000 บาท
ได้นามาจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามกองทุน ดังนี้
1. กองทุนเพื่อการศึกษา
จานวน
2,145,870 บาท
2.
3.
4.
5.
6.

กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนกิจการนิสติ
7. กองทุน อื่น ๆ..กองทุนอุดหนุนทั่วไป..

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

200,000
532,670
974,460

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา
กองทุนเพื่อการศึกษา
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุน / รายการ

จานวนเงินใหม่

งบประมาณ

รวม
3,853,000

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิง่ ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์

532,670
1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

10,980

2) ครุภัณฑ์สานักงาน
3) ครุภัณฑ์พาหนะ

199,990

4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

136,000

5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,500

153,200
2,127,870
430,000

ค่าตอบแทน
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
2) ค่าทาการนอกเวลา

360,000
70,000
1,177,850

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1) ค่าจ้างเหมาบริการ

592,100

2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

192,000

3) ค่าซ่อมแซม/ค่าบารุงรักษา

80,000

4) ค่าเบี้ยประกันภัย/ภาษีรถยนต์

55,000

5) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

172,350

6) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากรกองกลาง

11,400

7) ค่าปฏิบัติงานประจาศูนย์ประสานงานกรุงเทพ

30,000

8) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายนอก

45,000
520,020
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1) วัสดุอนื่ ๆ
2) วัสดุนามั
้ นเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

15,780
200,000

3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

41,360

4) วัสดุงานสานักงาน

196,800

5) วัสดุคอมพิวเตอร์

34,800

6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

25,200

7) วัสดุงานบ้านงานครัว

6,080

ค่าสาธารณูปโภค
18,000

ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าโทรศัพท์ผอู้ านวยการ

18,000

เงินอุดหนุน
974,460

1. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2561

60,000

2. โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี 2561

3,000

3. โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง"
4. โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของกองกลาง
5. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการต่อผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน

261,460
40,000

6. โครงการพัฒนาระบบ up-meeting

-

7. โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม online

-

8. โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"
9. โครงการ Clean & Clear DOGA

50,000
5,000

10. โครงการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปีที่8

100,000

11. โครงการ Meeting of the Mind

100,000

12. โครงการ UP Channel

325,000

13. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม

30,000

โครงการ/กิจกรรมในแผน ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณส่วนกลาง

500,000

1. โครงการเครือข่ายพัฒนาสู่ชุมชน

35,000

2. โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปีที่ 8

180,000
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3.

โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา1พิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา

50,000

4. โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน

50,000

5. โครงการ UP Channel

175,000

6. **ค่านิทรรศการ

10,000

แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กองทุนศิลปวัฒนธรรม
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
1) โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย

200,000
200,000

UNIVERSITY OF PHAYAO
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก
- แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

112

เล
ขที่

รหัส
โครงการ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
Results แนวปฏิบัติ
ที่
ที่

โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1 กก 6104019 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8
ปี

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวหัทยา หมั่นงาน

งบประมา
ณ (บาท)

จานวนตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของ
โครงการ

200,000 16-17 กรกฎาคม 2561

รวมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการด้านการบริหาร
2 กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument
ประจาปี 2561

3, 4

3

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประจาปี 2561

4

4

กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

1

3.4, 4.1,
4.2, 4.3,
4.5, 4.6
4.1, 4.2,
4.3, 4.6

นายนวพล ธุระเสร็จ
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

60,000 พฤศจิกายน 2560 –
กรกฎาคม 2561

นายกฤษณะ ทุ่งหลวง
นายอดิสร ผลศุภรักษ์

3,000 พฤศจิกายน 2560สิงหาคม 2561

1.1, 1.2, 1.3 นางสาวสิรพิ ร
นางสาวอุณาโลม
นางสาวกนกพร
นางสาวอธิษฐาน
วรรณ

กาจินา
อนุพันธ์
ปาผัด
อินวงค์

261,460 กุมภาพันธ์-สิงหาคม
2561
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5

กก 6105004 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการต่อ
ผูร้ ับบริการและผู้ร่วมงาน

3

3.1, 3.2,
3.3

นางสาวอธิษฐาน อินวงศ์
วรรณ
นางสาวสิรพิ ร
กาจินา
นางสาวกนกพร ปาผัด

40,000 กุมภาพันธ์-สิงหาคม
2561

6

กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"

7

7.1

นายอนุชา เสริมสุข

50,000 ตุลาคม 2560 - 10
สิงหาคม 2561

7

กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจาปี2561

1

1.7

นายเอนก จักปวง

5,000 ตุลาคม 2560 -มิถุนายน
2561

8

กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์

4

4.2, 4.6

นางสาวรัตนา ขัตธิ

- พฤศจิกายน 2560กรกฎาคม 2561

9

กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting

4

4.2, 4.6

นางสาวรัตนา ขัตธิ

- ตุลาคม2560-กรกฎาคม
2561

7,8

7.1, 8.1

นางชัชชญา ถูกจิตร

100,000 ธันวาคม – กุมภาพันธ์
2561

7

7.1, 7.2,

นายณรงค์ วงค์ไชย

500,000 ตุลาคม – กรกฎาคม

10 กก 6105009 โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 8

11

กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจาปี 2561
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7.3
12

กก 6105011 โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์

13 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561

14 กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านสื่อสังคม
15 กก 6105014 โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน

16 กก 6105015 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร มพ. ปีที่ 8
17 กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.
พะเยา ปีที่ 8

นายบรรเจิด หงษ์จักร

2561

7

7.1, 7.2

นายรัตนพงษ์ ธารงทอง

10,000 ธันวาคม-กุมภาพันธ์
2561

1, 5, 6

1.1, 1.2,
1.3, 5.1,
5.2, 6.1
7.1, 7.2,
7.3, 8.2
6.1, 7.1,
8.1, 8.2

นายณรงค์ วงค์ไชย

35,000 ตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561

นายบรรเจิด หงษ์จักร

30,000 ตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561
50,000 ตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561

7, 8
6, 7, 8

1, 3 , 5

1.1, 1.2,
1.3, 5.1,
6.1,
5, 6, 7 5.2,6.1,7.1,
7.2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจ
สรณ์

100,000 ตุลาคม - มิถุนายน 2561

นางสาวกนกวรรณ
ประภากรณ์

180,000 มกราคม – พฤษภาคม
2561
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18 กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพิธีกร
มหาวิทยาลัยพะเยา

1, 2, 5, 1.1,1.2,1.3, นายรัตนพงษ์ ธารงทอง
6, 8 5.1.6.1,8.2

50,000 มกราคม - สิงหาคม
2561

รวมทั้งสิ้น 1,674,460
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ตารางกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการที่ไม่ใช่โครงการ
ลาดับ
1

ชื่อกิจกรรม
* การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารผ่าน Facebook Instagram
Twitter

2

Results ที่
8

แนวปฏิบัติที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.2
นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ
นางชัชชญา ถูกจิตร

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ
1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

* พัฒนาระบบโทรศัพท์เป็นระบบดิจติ อล

8

8.3

นางสาวสุคนทิพย์ กันทะธง

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

3

* สนับสนุนกิจกรรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา

5

5.1,5.2

นางชัชชญา ถูกจิตร
นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

4

* ปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบัติงาน

3

3.2

หัวหน้างานแต่ละงาน

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

5

* พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์

4

4.1,4.4

นางฐานนันท์นาฎ ฐานิจสรณ์

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61
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6

* ประเมินสมรรถนะหลักเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1,2,3

1.4,2.1,2.2,3.5 นางสาวสิรพิ ร กาจินา

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

7

* จัดกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”เกี่ยวกับประสบการณ์จากการ
ถอดบทเรียนหรือจากการปฏิบัติงานหรือองค์ความรู้ของ
ตนเองหรืองานที่รับผิดชอบอยู่

1

1.3

ผูอ้ านวยการกองกลาง
หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

8

* ปรับปรุงภาระงานให้มกี ารสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน

1

1.4,1.6

หัวหน้างานแต่ละงาน

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

4

4.5

เจ้าของโครงการแต่ละ
โครงการ ผูอ้ านวยการ
กองกลาง ผูร้ ับผิดชอบ

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

3.7,4.6

เจ้าของโครงการแต่ละ
โครงการ

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61

9
* จัดทาประกาศ / ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบ
สารสนเทศ
10

* จัดทาแบบประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุง 3,4
และพัฒนา
- กิจกรรมการประเมินผล

