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ค าน า 
 

กองกลาง  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561                  

(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการบริหาร    

และติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหนว่ยงาน 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

 3. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ

กองกลาง ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และขอขอบคุณบุคลากรผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดใีนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

            

   มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วน

ราชการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 

2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of phayao) โดยสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันที่ 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   

และประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา         

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติพิการ 

           โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุม  

และพิธีการ  งานเลขานุการผูบ้ริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 

50(1/2556)  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมตินุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา   

โดยอยู่ภายใต้การดูแลของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ         

งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน       

และหนว่ยน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่4/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหารไป

สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน      

และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน 

กองกลางจงึได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 งาน 1 หนว่ย คือ 

    1.  งานธุรการ 

  2. งานประชุมและพิธีการ 

  3. งานประชาสัมพันธ์ 

  4. งานประสานงาน 

  5. หนว่ยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

 ปรัชญา   :  บริการเป็นเลิศ  เชดิชูคุณธรรม  มุง่มั่นพัฒนา สร้างสรรคผ์ลงาน   

ปณิธาน   : “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) 

 

วิสัยทัศน์   

  กองกลางเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีเลิศ โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลพัฒนางาน  และน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างสรรค์พัฒนางาน       

เพื่อให้เกิดการบริการที่ดทีั้งหนว่ยงานภายในและภายนอกองค์กร   

ค่านิยมร่วม 

     เพื่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร ที่(1) มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutud Trust)(2) เกิด

เป็ นอ งค์ ก รแห่ งการ เ รี ยนรู้  ( Learning Organization) และ (3 )ท า ให้ เ กิ ดความ เป็ นสากล 

(Internationalization) จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักคิด 7 

ประกาศ ประกอบด้วย 

              1. Competence - หลักความรูค้วามสามารถ (ให้ความส าคัญกับผูท้ี่มคีวามสามารถสูงเป็น

อันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหนา้ที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรูค้วามสามารถ

ของตนเองใหด้ียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership) 

               2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะท างานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอื

เชี่ยวชาญ) 

               3. Justice - หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) 

(มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

               4. Generosity - หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน โดยใหถ้ือเป็น“สิทธิ” ของผู้

ที่ออ่นแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หนา้ที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) 

(ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

               5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการ

เรียนรู้จากการท างานและการด าเนินชีวติ) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 

               6. Shared Vision - หลักการมเีป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานรว่มกัน) (ท าให้

เกิดพลังสามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 

              7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล คอื ยึดคติ“องค์

ความรูท้ี่ผลิตและที่ใชเ้ป็นระดับสากล ส่วนจติวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”ท าให้เกิด

ความเป็นสากล หรอื Internationalization 
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วัตถุประสงค์ 

      ใช้วัตถุประสงค์ (จุดเน้น) รว่มกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คือ 

        1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข    

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม  

       2. เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)  

      3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

       4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom)         

สูส่ากล           

       5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

 

พันธกิจ    

1. บริหารจัดการงานด้านธุรการ   งานประชุมและพิธีการ   งานประชาสัมพันธ์  งานประสานงาน 

และหน่วยบริหารน้ าดื่ม อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบริการ ที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจน   

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมคีุณธรรมและจริยธรรม 

4. น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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จุดมุ่งหมาย ของกองกลางคือ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านการสื่อสารองค์กรให้รวดเร็วทัน

เหตุการณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีประจักษ์ต่อสารธารณชน 

 

      1.   เป็นหนว่ยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

      2.   เป็นหนว่ยงานที่มรีะบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัย                    

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตอ่สาธารณชน 

3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม 

      4.   มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน 

 

กลยุทธ์  กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

กลยุทธ์ H (Human Resource) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            บุคลากรไดรั้บการพัฒนา 

1 .  จ านวนชั่ ว โมง ท่ี

บุคลากรได้ รับการ

พั ฒ น า ต่ อ ค น ต่ อ

ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

≥ 15  

ชั่วโมง  

ตอ่คน/ปี 

 ≥ 15 

ชั่วโมง   

ตอ่คน/ปี 

≥ 15 

ชั่วโมง  

ตอ่คน/ปี 

 ≥ 15 

ชั่วโมง  

ตอ่คน/ปี 

1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา       

มีความรู้ มีทักษะ และได้เรียนรู้

ป ร ะ ส บก า รณ์ ต ร ง ใ น ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น  มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จ ริยธรรม และสามารถน า

ความรู้ท่ีได้ รับไปพัฒนางาน

ตามภา ระหน้ า ท่ี  ท่ี ตน เอ ง

รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ใ ห้ ง า น เ กิ ด

ประสิทธิภาพ  

1.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา

อย่างนอ้ย 15 ชั่วโมงตอ่คนต่อ

ปีงบประมาณ 

โ ด ย ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลัย 

 

 

1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

1.2  เพิ่ ม โอกาสการ เ รียน รู้ ท้ั ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

1.3 ส่งเสริมการจัดการความรู้ 

(KM) 

1 . 4  พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย 

Competency และการติดตามผล

การปฏบัิตงิาน 

1.5 การสอนงานพนักงานใหม่เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการ

ผู้ อ า น ว ย ก า ร

กองกลางหัวหน้า

งานทุกงาน  

งานธุรการ 

งานประชุมและพิธี

การ 

งานประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยบริหารน้ าดื่ม 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิ บั ติ ง า นด้ า น ธุ รก า ร แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ 

1.6 สนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้ เพื่อส่งเสริม

ให้บุคลากรมีทักษะการท างานท่ี

หลากหลาย 

1.7 สร้างแรงจูงใจในการท างาน

และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

การท า ง านและ เพื่ อ เ ป็นกา ร

ยกระดับชีวิตให้มีสุนทรียภาพใน

การปฏบัิตงิาน 

2. ค่าเฉลี่ยของระดับ

การประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานของ

>3.00 >3.50 >4.00 >4.50 

 

 

2.1 บุคลากรน าความรู้ท่ีได้รับ

จ า ก ก า ร อ บ ร ม ไ ป พั ฒ น า

ปรับปรุงงาน เกิดแนวคิดใหม่ๆ 

 เมื่อบุคลากรได้รับการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องจะท า

ให้ผลการประเมินสะท้อน

2.1จัดท าแบบประ เมินผลการ

ตดิตามการปฏบัิตงิาน 

2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ผู้อ านวยการ

กองกลางหัวหนา้

งานทุกงาน  
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

บุคลากรด้านธุรการ 

และการ

ประชาสัมพันธ์ 

ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม

ภาระหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบเกิด

ประสิทธิภาพ  

2.2 ผลการประเมินการ

ปฏิ บั ติ ง า น ข อง บุ ค ลา ก รมี

ค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึน้ทุกป ี

ผลการปฏิ บัติ งานของ

บุคลากรในทางที่ดีย่ิงขึ้น 

 

ภาระงาน โดยการก าหนด KPI ใน

การการประเมินความส าเร็จใน

การปฏบัิตงิาน 

งานธุรการ 

งานประชุมและพิธี

การ 

งานประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยบริหารน้ าดื่ม 

 

กลยุทธ์ A (Active Spirit) ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการธุรการและประชาสัมพันธ์ให้มปีระสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

3.ค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการต่อ

คุณภาพการ

ให้บริการงานธุรการ

และงาน

>3.00 >3.50 >4.00 >4.50 

 

3.1 บุ ค ล า กร ใ ห้ บ ริ ก า ร แก่

ผู้รับบริการด้วยจิตบริการและ

ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ

หนว่ยงานเกิดภาพลักษณท่ี์ด ี

3.2 มีระบบบริการท่ีดี รวดเร็ว 

ส ะ ด ว ก  ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ มี

- ก ารปฏิ บั ติ ง า นด้ า น

ธุ ร ก า ร แ ล ะ ก า ร

ประชาสัมพันธ์ยังมีความ

ล่าช้าและเกิดขอ้ผิดพลาด 

-การพัฒนางานด้านต่างๆ 

อย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ให้บริการแบบ service mind 

 3.2 ปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิานโดยการก าหนดกรอบ

เวลาให้ชัดเจน 

3.3 ปรับปรุงและพัฒนางานโดยใช้

ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

หัวหน้างานทุกงาน 

บุคลากรงานธุรการ  

งานประชุมและพิธี

การงาน
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพ 

3.3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพ

การให้บริการงานธุรการและ

งานประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทุกป ี

ความพึ งพอ ใจ ในกา ร

ให้บริการและสร้างความ

ประทับใจในการให้บริการ 

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิด

ภาพลักษณ์ท่ีด ี

 

กระบวนการ PDCA 

3.4 พัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย 

R2R 

3.5 พัฒนางานด้วยระบบ 

Competency  

3.6 พัฒนาเครือข่ายงานธุรการ

และเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์ 

3.7 จัดท าแบบประเมินความพงึ

พอใจของผู้รับบริการและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 

ประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยบริหารน้ าดื่ม 

 

กลยุทธ์ T (Technology) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัตงิานด้านธุรการและการประชาสัมพันธ์ 

4. ค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพงึพอใจของ

>3.00 >3.50 >4.00 >4.50 

 

4.1 มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ประกอบการวิเคราะห์ และการ

ตัดสนิใจในการบริหารงาน 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อใช้ ในการสนับสนุน

4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ และ

รองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการและ

ผู้อ านวยการ

กองกลาง 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

ผู้ปฏบัิตงิานและ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อ

ระบบสารสนเทศ 

4.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้

สนับสนุนในการให้บริการและ

การปฏบัิตงิานให้มีความสะดวก 

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  

4.3 เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง

แหลง่ข้อมูลด้านธุรการและการ

ประชาสัมพันธ์ 

 

4.4 ผู้ปฏบัิตงิานและผู้รับบริการ

มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

สารสนเทศ โดยมคี่าเฉลี่ยเพิ่ม

มากขึ้นทุกป ี

การบริหารงาน และการ

ปฏิ บัติงาน รวมท้ังเพื่อ

สร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการ มากยิ่งขึน้ 

-ระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์ 

(UP-Edocument) 

- ระบบไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส ์(UP-

Postal) 

-ระบบการประชุม

ออนไลน ์(UP-Meeting) 

- ระบบจองหอ้งประชุม

ออนไลน์ (UP-Reserve) 

- ระบบสารสนเทศงาน

การประชาสัมพันธ์ 

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้

สามารถ ใช้ กั บอุ ปกรณ์ ร ะบบ 

Smart Phone และ iPad  

4.3 อบรมให้ความรู้กับบุคลากร

ผู้ปฏิ บัติ งาน เพื่ อ   ให้ สามารถใช้

ประโยชนเ์ทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

 

4.4 จัดท าระบบฐานขอ้มูลดา้น

ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์      

ให้มีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดท าประกาศ / ระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารสนเทศ 

หัวหน้างานทุกงาน  

งานธุรการ  

งานประชุมและพิธี

การงาน

ประชาสัมพันธ์ 

หนว่ยบริหารน้ าดื่ม 

นายอดิสร  ผลศุภ

รักษ ์
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

ประชาสัมพันธ์ (PR-

System) 

4.6 ออกแบบประเมินผลการใช้

ร ะ บ บส า รส น เ ท ศ เพื่ อ น า ไ ป

ปรับปรุงและพัฒนา 

กลยุทธ์ P (Public Relation) พฒันาและสร้างเครอืข่ายการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองคก์ร 

5. จ านวนเครอืขา่ย

ประชาสัมพันธ์ภายใน

และภายนอกองค์กร 

    4 

เครือข่าย 

 

5 

เครือข่าย 

 

6 

เครือข่าย 

 

7 

เครือข่าย 

 

5.1 มเีครอืขา่ยเพื่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสาร

และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายทิศทางการบริหารของ 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท้ังภายใน

และภายนอก 

5.2 การรวมตัวเป็นเครอืขา่ย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ปฏบัิตงิาน และสนับสนุนกัน

และกันในการปฏบัิตงิาน 

การสร้างครือข่ายด้าน

การประชาสัมพันธ์

เพิ่มเตมิ เพ่ือจะเกิดความ

ร่วมมอื ความเข้าใจ และ

แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ใน

การด าเนนิงานร่วมกัน 

5.1 พัฒนาเครอืขา่ยการ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

5.2 สร้างเครือข่ายกับผู้น าชุมชน

สื่อมวลชนท้องถิ่น  สื่ อมวลชน

ส่ ว น ก ล า ง  แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย

สถาบันอุดมศกึษา 

ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

หน.งาน

ประชาสัมพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

ร่วมมอื และแสวงหาแนวทาง

ใหม่ๆ  ในการด าเนนิงานดา้น

การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 

6. ค่าเฉลี่ยของระดับ

การประเมินความพึง

พอใจของเครือข่าย

ต่อการท างานด้าน

การประชาสัมพันธ์

ขอ งมหา วิ ท ย าลั ย

พะเยา 

>3.00 >3.50 >4.00 >4.50 

 

6.1 การสื่อสารองค์กรท้ัง

ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

6.2 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการท างานด้าน

ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทุกปี 

การพัฒนาการท างานของ

เครือข่ายท าให้เกิดความ

เข้มแข็งและสนับสนุนการ

ท างานด้านประชาสัมพันธ์

ให้มีประสิทธิภาพ 

6.1 ออกแบบแบบประเมินความ 

พึงพอใจของเครือข่ายแต่ละกลุ่ม

เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับในการ

พัฒนาต่อไป 

ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

หน.งาน

ประชาสัมพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ I (Image Creation) สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

7. ค่าเฉลี่ยการรับรู้

ข้อมูลขา่วสารผ่านสื่อ

ช่องทางต่างๆ ของ

มหาวทิยาลัย 

>3.00 >3.50 >4.00 >4.50 

 

7.1 มีระบบการประชาสัมพันธ์

ข่ า วสาร ท่ีรวด เ ร็ ว  ถู กต้อ ง     

ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัย

เ กิ ด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ท่ี ดี ต่ อ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่ า ว ส า ร ผ่ า น สื่ อ

หลากหลายรูปแบบ จะ

ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูล

7.1 เผยแพร่กิจกรรมเชงิประจักษ์ท่ี

สนองปณิธานและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิ ทยาลั ยผ่ านช่ องทางการ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

หน.งาน
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

สาธารณชน 

7.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน

ช่องทางต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยเพิ่ม

มากขึ้นทุกป ี

ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง

ตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ

บุคลากร นิสิต ที่ได้รับรางวัลท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อ

ชอ่งทางต่างๆ 

7.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การ

รับเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

7.4 พัฒนาระบบการตอ้นรับคณะ

ศกึษาดูงานให้เกิดความประทับใจ

และสร้างภาพลักษณท่ี์ดใีหก้ับ

มหาวทิยาลัย 

 

 

ประชาสัมพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/ค่าความคาดหวัง 

กองกลาง 

Results 

(การด าเนินงานที่

ส าคัญ/พันธกิจ 

ค่าเป้าหมาย 58-61  

ค่าความคาดหวัง/ค่า

เป้าหมาย  

 

ฐานคดิ  

(ที่มาของค่า

เป้าหมาย) 

แนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุค่า

ความคาดหวัง/ค่าเป้าหมาย 
เจ้าภาพหลัก 

58 59 60 61 

กลยุทธ์ C (Communication Channel)  พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการสรา้งความสมัพันธท์ี่ดใีนองค์กร 

8. ค่าเฉลี่ยระดับ

ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อ

ระบบการสื่อสารของ 

มหาวทิยาลัย 

>3.00 >3.50 >4.00 >4.50 

 

8.1 มรีะบบการสื่อสารองคก์รท่ี

มปีระสิทธิภาพ ข่าวสารรวดเร็ว 

ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และ

มหาวทิยาลัยเกิดภาพลักษณท่ี์

ดีต่อสาธารณชน 

8.2 บุคลากรมทัีศนคติและ

ความสัมพันธ์อันดตีอ่

มหาวทิยาลัย 

8.3 ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมีต่อระบบสื่อสาร

ของมหาวิทยาลัยพะเยา มี

ค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึน้ทุกป ี

การพัฒนาช่องทางการ

สื่อสารให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้สื่อ 

Social network จะท าให้

ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้รับบริการท่ีมี

ตอ่ระบบการสื่อสารของ 

มหาวทิยาลัยเพิ่มมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

8.1 จัดกิจกรรมด้านการสื่อสาร

ภายในแบบTwo way communication 

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายและ

ทิศทาง   การด า เนิ นง านของ

มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของ

มหาวทิยาลัย 

8.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

ข้ อมู ลข่ าวสารและครอบคลุ ม

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย โดยเน้น

สื่อ Social network 

8.3 พัฒนาระบบโทรศัพท์เป็นระบบ

ดิจิตอล ให้สามารถตอบสนองการ

บริการท่ีรวดเร็ว 

ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

หน.งาน

ประชาสัมพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1) เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการบริหาร     

และติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหนว่ยงาน 

2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 

รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

3) เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF PHAYAO 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ทที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี และคา่เป้าหมาย มี 3 ตัวบ่งชี้ คอื 

1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีทัง้หมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 100  

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้ร้อยละ 100 เท่ากับคะแนนความส าเร็จ           

5 คะแนน 

2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ด าเนินการลุล่วงตามค่า

เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80  

เกณฑ์การประเมนิ  โดยการแปลงค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่ด าเนนิการลุลว่งตามค่าเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับ

คะแนนความส าเร็จ 5 คะแนน 

3. ร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปีแต่ละปี        

(พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ทัง้ด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่า ไม่เกนิ 20 

เกณฑ์การประเมนิ  โดยการค านวณหาค่าร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตัง้ไว้

ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกวา่และต่ ากว่าไม่เกินร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 5  

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกวา่และต่ ากว่าเกินกว่าร้อยละ 50 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกวา่และต่ ากว่า ในระหว่างรอ้ยละ 20 และร้อยละ 50 ให้น ามาเทยีบ

บัญญัติไตรยางค์  ดังตวัอย่าง 

ร้อยละ 25  คดิเทยีบระดับคะแนน ดังนี ้ 50-25 = 2525*5/30  = 4.17  คะแนน 

ร้อยละ 30  คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี ้ 50-30 = 2020*5/30  = 3.33  คะแนน 

ร้อยละ 35  คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี ้ 50-35 = 15 15*5/30  = 2.50  คะแนน 

 ร้อยละ 40  คิดเทียบระดับคะแนน ดังนี ้ 50-40 = 10 10*5/30  =  1.67  คะแนน 

 ร้อยละ 45  คดิเทยีบระดับคะแนน ดังนี ้ 50-45 =  5  5*5/30  =  0.83  คะแนน 
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ความหมายของรหัสโครงการ 

 

 ประกอบด้วยตัวอักษรที่เป็นชื่อย่อของหน่วยงาน  และตัวเลข 7 ตัว แยกเป็น 3 ชุด มีความหมายดังเช่น

ตัวอย่างรหัสโครงการกองกลาง   

 

 

กก หมายถึงชื่อย่อของ กองกลาง 

เลขรหัสชุดที่ 1 (2 ตัวแรก) หมายถึงเลขสองตัวท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ที่ด าเนินโครงการ 

เลขรหัสชุดที่ 2 (2 ตัวกลาง) หมายถึงยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย/คณะด้านที่ 1 ถึง 7 โดย 

01 คือ ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

02 คือ ด้านการวิจัย 

03 คือ ด้านบริการวิชาการ 

04 คือ  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

05 คือ  ด้านการบริหาร 

06 คือ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

07 คือ ด้านการให้บริการสุขภาพ 

เลขรหัสชุดที่ 3 (3 ตัวสุดท้าย) หมายถึงตัวเลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหนว่ยของล าดับที่โครงการ 

 

 

         กก6101011 

     011 โครงการล าดับที่สบิเอ็ด 

     01 ยุทธศาสตรด์้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต 

     61 ปีงบประมาณ 2561 

   กก กองกลาง 

 

 

 

 

กก6101011 
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             สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ …2561…… 

               หน่วยงาน ....กองกลาง...... 

เลข

ท่ี 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ 

สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวนตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของ

โครงการ 
Results 

ท่ี 
แนวปฏิบัตท่ีิ 

โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

1 กก 6104019 โครงการวันสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา ครบรอบ 8  ปี   นางสาวหัทยา  หมั่นงาน 200,000 3 

 รวมโครงการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

โครงการดา้นการบริหาร   

2 กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument 

ประจ าป ี2560 

3, 4 3.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.5, 4.6 

นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

60,000 3 

3 กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ประจ าป ี

2561 

4 4.1, 4.2, 4.3,  

4.6 

นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ์ 

3,000 3 

4 กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิานบุคลากร

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 1.1, 1.2, 1.3 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอณุาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงคว์รรณ 

291,460 3 

5 กก 6105004 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มจีติบริการต่อผู้รับบริการและ

ผู้ร่วมงาน 

3 3.1, 3.2, 3.3 นางสาวอธิษฐาน    อนิวงศ์วรรณ 

นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

 

40,000 3 

6 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 7 7.1 นายอนุชา  เสริมสุข 50,000 3 

7 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 1 1.7 นายเอนก    จกัปวง      5,000 3 
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8 กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุมออนไลน์ 4 4.2, 4.6 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ  - 3 

9 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting 4 4.2, 4.6 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ               - 3 

10 กก 6105009 โครงการ Meeting of the Mind ปีท่ี 8 7,8 7.1, 8.1 นางชัชชญา  ถูกจิตร 100,000 3 

11 กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

7 7.1, 7.2, 7.3 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

500,000 3 

12 กก 6105011 โครงการนทิรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7 7.1, 7.2 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 10,000 3 

13 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 1, 5, 6 1.1, 1.2, 1.3, 

5.1, 5.2, 6.1 

นายณรงค์  วงคไ์ชย 35,000 3 

14 กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อ

สังคม 

 

7, 8 7.1, 7.2, 7.3, 

8.2 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 30,000 3 

15 กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน 6, 7, 8 6.1, 7.1, 8.1, 

8.2 

นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 50,000 3 

16 กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. 

ปีท่ี 8   

1, 3 , 5 1.1, 1.2, 1.3, 

5.1, 6.1, 

นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 100,000 3 

17 กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปีท่ี 

8 

5, 6, 7 5.2,6.1,7.1, 

7.2 

นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์ 180,000 3 

18 กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพธีิกร

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1, 2, 5, 

6, 8 

1.1,1.2,1.3, 

5.1.6.1,8.2 

นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 50,000 3 

 รวมทั้งสิ้น 1,674,460 54 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

1. รหสัโครงการ         กก6104019                                   ชื่อโครงการ วนัสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

 Comprehensive University    Community Engagement 

 International Publication      Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผดิชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ                                        

6.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวหัทยา  หมัน่งาน                    โทร  1074           

     6.3 ผู้ประสานงาน นางสาวหัทยา  หมั่นงาน                โทร  1074 
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 7. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันท่ี               

16 กรกฎาคม 2553 และมผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้มานัน้ 

 

เพื่อให้บุคลากร นสิิตและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร าลึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันและ

ได้เห็นความส าคัญเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน รวมท้ังเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้น  ภายในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้วันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย   และในโอกาสวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 8 ปี ในระหว่างวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2561 จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระเกียรติ

คุณอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร  และนิสิตของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

8. วตัถุประสงค ์

8.1  เพื่อน้อมร าลึกถึงพระเกยีรตคิุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน 

 8.2  เพื่อร าลึกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน 

 8.3  เพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ีดงีามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา 

 8.4  เพื่อปลูกฝังจิตส านกึของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กรและรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ       

 8.5  เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและเพื่อเป็นสริิมงคลแก่บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา 

 8.6  เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและชุมชน 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและคา่เปา้หมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 300 คน                                                        ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คุณภาพ : ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ   

             ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย

แลว้ไม่ต่ ากว่า 3.51 

เวลา     : 16-17 กรกฎาคม  2561                             100 % 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ    200,000 บาท 
 

 

10.  ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนนิการ (โดยย่อ) 

1.  เป็นการถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    

2.  เป็นการน้อมร าลึกถึงพระเกยีรตคิุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน  

3. เพื่อเป็นสริิมงคลแก่มหาวทิยาลัยพะเยา 
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     200,000   บาท จาก    มหาวทิยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

 ค่าเคร่ืองบวงสรวง,ค่าตอบแทนพราหมณ์ท าพธีิบวงสรวง (ณ ห้องศรีเมอืง)    10,000  บาท 

 ค่าเคร่ืองบวงสรวง,ค่าตอบแทนพราหมณ์ท าพธีิบวงสรวง     10,000  บาท 

 (ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา)  

 ค่าบายศรีชุดใหญ่ และบายศรีเจ้าท่ี (ณ ห้องศรีเมอืง)   15,000   บาท 

 (ณ ห้องศรีเมอืง และลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา) 

 ค่าบายศรีชุดใหญ่ และบายศรีเจ้าท่ี   15,000   บาท 

 (ณ ห้องศรีเมอืง และลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา) 

 ค่าตอบแทนพิธีกรท าหนา้ท่ีบูชาเจ้าท่ีและค่าตอบแทนผู้อาราธนาศรี                 500    บาท 

 ค่าจตุปัจจัย   11,500   บาท 

 ค่าเคร่ืองไทยทานถวายพระสงฆ์   10,000   บาท 

 ค่าอาหารเพลพระสงฆ์    5,000   บาท 

 ค่าสบง    4,000   บาท  

 ค่าอาหาร   17,000   บาท 

 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม   20,000  บาท  

 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์    3,000   บาท  

 ค่าดนตรีไทย                                                                                    1,000  บาท 

 ค่าผ้าขาว                                                                    5,000 บาท   

 ค่าพานสักการะ                                           1,500 บาท 

 ค่าตกแตง่สถานท่ี ณ ห้องศรีเมือง         20,000 บาท 

 ค่าตกแตง่สถานท่ี ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา  20,000  บาท 

 ค่าพานพุม่เงิน –พุม่ทอง          4,000  บาท 

ชุดวางขันดอกไม ้           3,000  บาท 

ชุดวางขันโตกส าหรับจัดวางดอกไมไ้ล่ระดับ         4,500  บาท 

 ค่าดนตรีไทย            1,000  บาท 

 ค่าการแสดง             5,000  บาท 

 ค่าด าเนินการดา้นประชาสัมพันธ์        10,000  บาท 

ค่าวัสดุอ่ืนๆ           4,000  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                          200,000 บาท 
   
 หมายเหต ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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12. แผนการด าเนินงาน (PDCA) 
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1. ขออนุมัตโิครงการ 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

3. จัดท าหนังสือสง่ส่วนราชการ        

   ภายนอก 

4. จัดท าหนังสือส่งภายใน 

   มหาวทิยาลัย 

5. ติดตอ่สถานท่ีในการด าเนนิ 

   โครงการ 

6. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ  

    อุปกรณ์ 

 

            

ขั้นด าเนนิการ(D)............................ 

1. การประชุมหารือเพื่อเตรียมงานพธีิฯ 

2. การประชุมหารอืการวางแผนของ        

   คณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

3. การประชุมติดตามงานของ  

    คณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

4. จัดเตรียมอุปกรณใ์นการ 

    ด าเนินงานในพิธีฯ 

5. ประสานงานกับหน่วยงาน     

    ภายนอกและภายใน  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 

1.  รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน     

    โครงการเสนอผู้บริหาร 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ(A) ... 

1. ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหา

แนวทางการปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

13. วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

13.1   วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 16-17 กรกฎาคม 2561 

13.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ หอ้งศรีเมอืง อาคารเวยีงพะเยา และ ลานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

        ด้านหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา  
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1. ท าให้บุคลากร นสิิต มคีวามตระหนักถึงวันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา 

14.2  ท าให้บุคลากร นิสติ ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 

14.3  ท าให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดงีามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวทิยาลัยพะเยา 

14.4  ท าให้บุคลากร นิสติเกิดจิตส านกึมคีวามรักและผูกพันตอ่องค์กรและรู้รักสามัคคีในหมูค่ณะ     

14.5  ท าให้บุคลากร นิสติเกิดขวัญก าลังใจและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

14.6  ท าให้เสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหวา่งหน่วยงานและชุมชน 

 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ................................................................................................ 

       ......................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561   มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ ……กก6105001…………ชื่อโครงการ   โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ UP -eDocument ประจ าป ี

2561 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร  

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี …3 … 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี 3,4  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี  3.4  4.1  4.2  4.3  4.5  4.6  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง        

6.2 ผู้รับผิดชอบ    นายนวพล  ธุระเสร็จ    โทร  1017   

6.3 ผู้ประสานงาน  นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์    โทร  1017   
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7. หลักการและเหตุผล 

ในปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument ขึ้น เพื่อให้ระบบ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ปฏบัิตงิานด้านสารบรรณให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้มาก

ท่ีสุด และเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยยกระดับการบริหารจัดการในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน

และเวลาในการท างาน ลดงานด้านการจัดท าเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร ท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว 

ผู้บริหารสามารถเข้าระบบตรวจสอบ หรือค้นหาหนังสือท่ีต้องการได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อให้ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้มี

ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกสส์ามารถใช้ได้อยา่งต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อพัฒนาและแก้ไของค์ประกอบบางส่วนของระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร จ านวน 41 คน

ผู้ปฏบัิตงิานธุรการ จ านวน 143 คน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 

ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

คุณภาพ : ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ 
ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยแลว้

ไมต่่ ากว่า 3.85 

เวลา     : ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2560 – เดอืนกันยายน 2561 100 % 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 60,000 บาท 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)     

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

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

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                   
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (60x30x3)  = 5,400 บาท 

- ค่าจัดท าเอกสาร                         = 3,500 บาท 

- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ    =         51,100 บาท 

                รวม   =        60,000 บาท 

 

12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1. ขออนมุัตโิครงการ 

2. ประสานงานผู้พัฒนาระบบ 

            

ขั้นด าเนนิการ D)........................... 

1. พัฒนาระบบ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 

1. จัดท าแบบประเมินโครงการ 

2. เก็บรวบรวม 

3. วเิคราะห์และประเมินผล

โครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1. ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหา

แนวทางการปรับปรุงตอ่ไป 

            

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1. วัน  เวลา ในการจัดกจิกรรม  ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 

2. สถานที่จัดกิจกรรม มหาวทิยาลัยพะเยา 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงานปัจจุบันได้ 

2. การปฏบัิตงิานดา้นสารบรรณมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

3. เพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งหนังสอื  

4. ลดขั้นตอนในการด าเนนิรับ-ส่งหนังสอื  

5. หนังสอืได้รับการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ท าให้สะดวกในการคน้หา 

6. พนักงานไดใ้ชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งเต็มศักยภาพ 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจตอ่ระบบสารสนเทศ UP -eDocument. 

   หมายเหตุ คา่ใช้จา่ยสามารถถัวเฉลี่ยกันได ้
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2561   มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105002 ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ ………………………….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ …………………………….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี 4  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี  4.1 4.2  4.3  4.6  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผดิชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา      

6.2 ผู้รับผิดชอบ   นายกฤษณะ ทุง่หลวง    โทร   

6.3 ผู้ประสานงาน  นายอดิสร ผลศุภรักษ์   โทร   
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7. หลักการและเหตุผล 

ด้วย กองกลาง ได้น าเอาโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานไปรษณีย์

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา  รวมท้ังได้พัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาระบบน าจ่าย

ไปรษณีย์และยกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ รวมท้ังขจัดปัญหาไปรษณีย์ ตกค้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม

และตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถบริการ ติดตาม ค้นหาได้ว่าไปรษณีย์มาถึงหรือยัง            

และคาดหมายก าหนดวันส่งถงึมอืผู้รับได้ และสามารถตดิตามและตรวจสอบผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ตได้ นัน้ 

กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็นควรด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น  

เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ และผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  รวมท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนนิงานดา้นไปรษณีย์ดว้ย         

  

8. วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อเพื่อพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสใ์ห้ให้สอดคล้องกับการด าเนนิงานดา้นการรับ-ส่งไปรษณีย์ 

  

9.  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการและค่าเปา้หมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  มรีะบบไปรษณีย์                                               1 ระบบ 

คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คา่เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.51 

เวลา     : ตั้งแต่เดอืน พ.ย – ส.ค 61                            100 

งบประมาณ  : 3000 - 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)     

 

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     3000             .  บาท   จาก    งบประมาณรายได้                

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

 คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่มหัว  45*30 = 1,350 

 ค่าจ าท าเอกสาร                 =  650 

           ค่าวัสดุอุปกรณอ์ื่นๆ                         = 1,600 
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แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

 

กจิกรรม 
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. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.ขออนุมัตโิครงการ 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบ 

2.จัดอบรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1.จัดท าแบบประเมิน

โครงการ 

2.เก็บรวบรวม 

3.วเิคราะห์และประเมินผล

โครงการ 

 

            

 

12. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่างเดอืน ธันวาคม 60 – สิงหาคม 61    

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวทิยาลัยพะเยา      

 

13. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1 ระบบไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนา                                           

14.2 ระบบสามาใชง้านได้บน ipad                             

14.3 มรีะบบ QR coDE ยนืยันตัวตน 

14.4 ระบบแจ้งเตอืน 

14.5 หนว่ยงานอื่นๆ ภายในมหาวทิยาลัย สามารถใชร้ะบบได้       

 

14. การติดตามและประเมินโครงการ 

14.1 แบบสอบถาม          
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ   กก6105003 ชือ่โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิานบุคลากรกองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   1  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี  1.1  1.2  1.3  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     
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6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานธุรการ       

6.2 ผู้รับผิดชอบ   

6.2.1 นางสาวสริิพร        กาจินา 

6.2.2 นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

6.2.3 นางสาวกนกพร      ปาผัด 

6.2.4 นางสาวอธิษฐาน    อนิวงคว์รรณ 

 

7. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกองกลางได้ก าหนด วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการให้บริการท่ีดี

เลิศโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนางาน และน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างสรรค์       

พัฒนางานเพื่อให้เกิดการบริการท่ีดีท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย

มหาวทิยาลัย เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  

 ดังนั้นกองกลาง ได้เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

บุคลากร สถาบันต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้การบริหารงาน การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปฏิบัตงิานดา้นต่างๆ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเก็บประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน

และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแผน     

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของกองกลาง 

รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ภารกิจที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อไป 

 

8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  

และการปฏบัิตงิานให้เกิดประโยชนต์อ่หน่วยงาน 

2. เพื่อให้บุคลากรกองกองกลางได้เรียนรู้ระบบการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานและน ามาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงการปฏบัิตงิานของตนเอง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมอืร่วมใจ ในการปฏบัิตงิานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ รวมท้ังท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

และพัฒนางานต่อไป 
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9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน                                                        ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ : ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยแลว้

ไมต่่ ากว่า 3.41 

เวลา     : ตัง้แตเ่ดอืน กุมภาพันธ์-สิงหาคม2561                             80 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 261,460 บาท 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ  (ระบุ) ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

โดยมกีจิกรรม ดังนี้ 

     10.1  ส่งเสริมทักษะความรู้กิจกรรมการศกึษาดูงานให้แก่เจ้าหนา้ท่ีเดินเอกสาร สังกัดกองกลาง  

     10.2  ส่งเสริมทักษะความรู้กิจกรรมการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน  ธุรการ งานประชุมพิธีการ และงาน

ประชาสัมพันธ์ และระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้างสานสัมพันธ์

บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏบัิติงานของบุคลากรในหนว่ยงาน 

 

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     261,460   บาท จาก    มหาวทิยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

1. ค่าพาหนะ      130,000            บาท               

  2. ค่าที่พัก       95,000            บาท 

  3. ค่าของท่ีระลึก        2,000  บาท 

  4. ค่าปา้ย        1,000           บาท 

  5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม     33,460           บาท                  

             รวมเป็นเงินท้ังสิ้น                                            261,460        บาท      

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  แต่งตัง้คณะท างาน 

            

ขั้นด าเนนิการ (D).......................... 

2. ประชุมคณะท างาน 

3. ด าเนนิการจัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............ 

4. รายงานสรุปผลการด าเนนิ

โครงการเสนอผู้บริหาร 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1. ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหา

แนวทางการปรับปรุงตอ่ไป. 

            

 

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่าง กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561  

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม     นอกสถานท่ี     

 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1 บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และได้ขอ้มูลอันจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปพัฒนาและปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ 

14.2 กองกลาง มกีารปรับปรุงแผนปฏบัิตกิารท่ีสอดคล้องกับการปฏบัิตงิานและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 

14.3 บุคลากรเกดิขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตงิาน การสร้างทีมงาน และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดรีะหวา่งบุคลากร

กองกลาง 

 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

   แบบสอบถาม        
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ …กก6105005..ชือ่โครงการ…..พัฒนาบุคลากรกองกลางให้มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)  

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   3  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี   3.1  3.2  3.3  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวชิาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานธุรการ       

6.2 ผู้รับผิดชอบ   

6.2.5 นางสาวอธิษฐาน    อนิวงศ์วรรณ 

6.2.6 นางสาวสริิพร        กาจินา 

6.2.7 นางสาวกนกพร      ปาผัด 
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7. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรกองกลางถือเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการให้บริการเป็นอย่างมากเพราะกองกลางถือเป็น

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการการต้อนรับ การบริการติดต่อ

สอบถาม  การประชาสัมพันธ์ การรับ – ส่ง หนังสอื การประชุมและพิธีการ ตลอดจนการบริการรับ – ส่งไปรษณีย ์ 

เป็นต้น การท่ีทุกคนจะต้องมีจิตใจในการให้บริการหรือ Service Mind ได้นั้นคือต้องมีแนวทางการให้บริการ                             

เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ความคาดหวังโดยท่ัวไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับท่ี

อบอุน่ ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผล

ให้เขาเกิดความพอใจ แต่การท่ีจะท าให้เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงขั้นท่ีผู้รับบริการเกิดความปีติยินดี  

นั่นคือตอ้งให้บริการท่ีบรรลุความคาดหวังและเหนอืความคาดหวังขึ้นไปอกี การปฏบัิตตินของผู้ให้บริการด้วยไมตรี 

เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปในทุกงานท่ีท า เร่ิมตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผู้รับบริการ คือ “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา” และให้บริการตรงตามความตอ้งการ 

 ดังนั้น กองกลางจึงเล็งเห็นความส าคัญท่ีจะพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการมีจิตใจในการให้บริการหรือ                         

ท่ีเรียกว่า  ( Service Mind )  เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อผู้รับบริการ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองกลาง

ให้มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)  โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีมีการให้บริการดีเด่น เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และเปิดโลกกว้างของการท างานด้านการบริการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

รวมท้ังน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รวมท้ังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรกองกลาง       

ให้การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อไป 

 

8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

2. เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิาน 

3. เพื่อให้บุคลากรกองกองกลางได้เห็นมุมมองของการบริการแบบใหม ่ๆ  

4. เพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการปฏบัิตงิาน 

5. เพื่อศึกษาวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความทันสมัยของสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถน ากลับมา

พัฒนาระบบการให้บริการ 
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9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 คน                                                        ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ : ประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยแลว้

ไมต่่ ากว่า 3.41 

เวลา     : ตัง้แตเ่ดอืน กุมภาพันธ์- สิงหาคม 2561                             80 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 40,000 บาท 

 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้างสานสัมพันธ์บุคลากร 

และพัฒนาปรับปรุงการปฏบัิตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)      40,000   บาท จาก    มหาวิทยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

1. ค่าพาหนะ       10,000   บาท               

  2. ค่าที่พัก       15,000  บาท 

  3. ค่าของท่ีระลึก        1,000  บาท 

  4. ค่าปา้ย          500             บาท 

  5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม     10,000             บาท 

  6. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ       3,500  บาท 

           รวมเป็นเงินท้ังสิ้น                                    40,000        บาท      

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
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12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  แต่งตัง้คณะท างาน 

            

ขั้นด าเนนิการ (D).......................... 

4. ประชุมคณะท างาน 

5. ด าเนนิการจัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............ 

5. รายงานสรุปผลการด าเนนิ

โครงการเสนอผู้บริหาร 

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1. ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหา

แนวทางการปรับปรุงตอ่ไป. 

            

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  ระหว่าง กุมภาพันธ์ – มนีาคม 2561  

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม     นอกสถานท่ี     

 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1   บุคลากรกองกลางมศีักยภาพ และมคีุณภาพในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

14.2   บุคลากรกองกลางมคีวามรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศกึษาดูงานมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิตงิาน 

14.3   บุคลากรกองกองกลางได้เหน็มุมมองของการบริการแบบใหม ่ๆ  

14.4   บุคลากรกองกองกลางเกดิแรงบันดาลใจในการปฏบัิตงิาน 

14.5   บุคลากรกองกลางได้ศึกษาวัฒนธรรม เทคโนโลย ีและความทันสมัยของสถานการณใ์นปัจจุบันสามารถน า

กลับมา พัฒนาระบบการให้บริการ 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

   แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ     
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

1.   รหัสโครงการ     กก6105005  ชื่อโครงการ ม.พะเยา “ธารน้ าใจ หลั่งไหลสูชุ่มชน” 

 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

 Comprehensive University    Community Engagement 

 International Publication      Partially World Class     AEC 

 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   7  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    7.1  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     
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6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ      

6.2 ผู้รับผิดชอบ  นายอนุชา  เสริมสุข     โทร  1074   

6.3 ผู้ประสานงาน   นายอนุชา  เสริมสุข                โทร  1074   

7.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มุ่งเน้นการให้การศึกษา ส่งเสริม พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยท าการสอน           

ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะ             

และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข แนวคิด       

การบริหารมหาวิทยาลัย จึงตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท่ีก่อตั้งขึ้น อยู่ เพื่อส่วนรวม         

และบริการให้ความชว่ยเหลอืแก่ชุมชน มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการ ม.พะเยา “ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน”  

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมเพื่อชุมชน โดยท่ีจะสามารถเป็นส่วนหน่ึง         

ท่ีสนับสนุนและเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ตลอดจนชุมชน / องค์กรท่ัวไปภายในจังหวัดพะเยา หรือพื้นท่ีจังหวัด                     

ใกล้เคียง หรือพื้นท่ีอื่นๆ ตามความเหมาะสม และในการท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์นั้น ชุมชนจะได้รับความร่วมมือและ                       

ความช่วยเหลือ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมท่ี                

มหาวทิยาลัยพะเยา ตระหนักและให้ความส าคัญเสมอมา 

 

8.  วัตถุประสงค ์

     8.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดกีับชุมชน 

 8.2 เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดแีก่มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

9.  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน                                                        ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย             

ท่ีก าหนดไว้ 

คุณภาพ : ประเมนิโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้า ร่วม

โครงการเฉลี่ยแลว้ไม่ต่ ากว่า 3.51 

เวลา : ระหว่างเดอืนตุลาคม 2560 ถึงเดอืนกันยายน 2561 100% 

งบประมาณ : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 50,000 บาท 

 

12.  ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนนิการ 

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วเิคราะห ์ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี     
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึง

เสริมสร้างสานสัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏบัิตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน 

13. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัต ิ

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     50,000   บาท จาก    มหาวิทยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าน้ าดื่ม “ยูเพยีว”       45,000  บาท 

- ค่าน้ าแข็ง          1,000  บาท 

- ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลา (พนักงานขับรถ)      2,500  บาท 

- ค่าวัสดุอ่ืนๆ           1,500  บาท 

รวมงบประมาณด าเนนิการ                         50,000  บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

12.  แผนการด าเนินงาน (PDCA) 

 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

- ขออนุมัติโครงการ 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ประชุมและวางรูปแบบการด าเนนิงาน 

- เข้าร่วมสมโภชพระเจ้าทันใจ ณ วิหาร

พระเจ้าทันใจ (วัดอนาลโยทิพยาราม) 

- เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญบุญฉลองอายุ

วัฒนมงคล พระเดชพระคุณหลวงปู่ 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(วัดศรีโคมค า) 

- เข้าร่วมท าบุญเจริญอายุวัฒนมงคล    

พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิญาณ   

(วัดอนาลโยทิพยาราม) 

2.ด าเนนิการโครงการจัดกิจกรรม 

- เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม กับผู้จัด

กิจกรรมในชุมชน หรอืงานน้ันๆ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1. สรุปโครงการ 

2.รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการเสนอผู้บริหาร 
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ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ (A)  

- ประชุมเพื่อหาข้อสรุปและแนวทาง 

การปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

13.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

   13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 

    13.1.1 วันท่ี 10 ธันวาคม 2560 เขา้รว่มกิจกรรมพธีิสมโภชพระเจ้าทันใจ ณ วิหารพระเจ้าทันใจ (วัดอนาลโย

ทิพยาราม) 

    13.1.2 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมพธีิบ าเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณหลวง

ปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ณ วัดศรีโคมค า 

    13.1.3 วันท่ี 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญเจริญอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิ

ญาณ       ณ วัดอนาลโยทิพยาราม 

   13.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ วัดอนาลโยทิพยาราม, วัดศรีโคมค า และพืน้ท่ีชุมชนหรือกิจกรรมภายในจังหวัดพะเยา 

ตามความเหมาะสม 

 

14.  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 14.1 ชุมชนได้รู้จักมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทางรูปแบบของการสนับสนุน ได้แก ่น้ าดื่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค

 14.2 เกิดภาพลักษณท่ี์ด ีระหวา่งมหาวทิยาลัยพะเยา และพืน้ท่ีเป้าหมาย  

 

15.  การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 

      ....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ................................................................................................ 

       ......................................................................................................................................................................... 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

1. รหัสโครงการ ....กก6105006....   ชื่อโครงการ Clean & Clear Doga ประจ าป ี2561 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

        Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4.  ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี 1  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    1.7  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งานประชุมและพิธีการ                                                       

6.2 ผู้รับผิดชอบ  นายเอนก    จักปวง        โทร  1074                

6.3 ผู้รับประสานงาน  นายเอนก    จักปวง        โทร  1074                
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7. หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขับเคลื่อนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ งความสุข (HAPPY UNIVERSITY)                

โดยมีแนวคิดท่ีมุ่งสร้างเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดลแห่งชีวิตและความสุข 

และคณะแพทยศาสตร์ได้เป็นแกนหลักในการด าเนินโครงการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา            

เป็นหน่วยงานแห่งความสุข (HAPPY DIVISION) ซึ่งหากหน่วยงานได้ด าเนินการตามเกณฑ์สถานท่ีน่าอยู่น่าท างาน สะอาด 

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมด ีและมีชีวิตชวีา จะได้รับมอบป้ายรับรองจากมหาวิทยาลัยพะเยา แก่หนว่ยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวต่อไป 

ดังนั้น กองกลาง จึงได้น าโครงการ Clean & Clear Doga  เข้ามาเพื่อส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานแห่งความสุข 

(HAPPY DIVISION) และสนับสนุนยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (HAPPY UNIVERSITY) ต่อไป 

8. วัตถุประสงค ์

8.1  สถานท่ีท างานมีความสะอาด 

8.2  สถานท่ีท างานมีความปลอดภัย 

8.3  สถานท่ีท างานมีสิ่งแวดลอ้มดี และมชีวีติชีวา 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและคา่เปา้หมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน                                                        ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ : ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการ  

Happy Division  

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 

เวลา     : ตั้งแต่เดอืน ต.ค. 60 – ม.ิย 61                     100% 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 5,000 บาท 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ (โดยย่อ) 

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้าง

สานสัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน 

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     5,000   บาท จาก    มหาวิทยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

 ค่าผ้ากันลื่น                                                         800 บาท   

 ค่าผ้าเช็ดมอื    300 บาท 

 ค่าผ้าท าความสะอาด    200 บาท 

 ค่าน้ ายาปรับอากาศ     300 บาท 

 ค่าน้ ายาท าความสะอาด     100 บาท 

 ค่าผ้าปิดจมูก                                              200 บาท 

 ค่ายาสามัญประจ าบ้าน     500 บาท 

 ค่าอุปกรณ์ตกแตง่บอร์ดโครงการ  500 บาท 

 ค่าเคร่ืองหมายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ป้ายเคร่ืองหมายเตือน  300 บาท 

 ค่านาฬกิา 1,800    บาท     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                            5,000    บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

12. แผนการด าเนินงาน (PDCA) 

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

1.ขั้นการวางแผนงาน (P) 

 - แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 

- ประชุมแนวทางการด าเนนิกิจกรรม 

 - ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 

            

2.ขัน้การด าเนินการ (D) 

 - ขออนุมัติโครงการ 

 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Clean & Clear 

Doga 

 - ถ่ายรูปก่อนด าเนนิงาน 

 - ด าเนนิกิจกรรม Clean & Clear Doga    

            

3.ขั้นการสรุปและประเมินผล (C) 

 - ถ่ายรูปหลังด าเนนิงาน 

 - จัดท าแบบประเมินโครงการ 

 - รายงานผลการด าเนนิงาน 

            

4.ขัน้การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 - จัดท ารูปเล่มโครงการ 

 - ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหาแนว

ทางการปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
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13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

13.1 วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม วันท่ี 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61 

13.2 สถานท่ีจัดกจิกรรม ห้องกองกลาง และห้องประชาสัมพันธ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1  สถานท่ีท างานของกองกลางมคีวามสะอาดขึน้ 

14.2  สถานท่ีท างานของกองกลางมคีวามปลอดภัยขึน้ 

14.3  สถานท่ีท างานของกองกลางมสีิ่งแวดลอ้มดี และมชีวีติชีวาขึ้น 

16. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชดัเจน) 

....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ ................................................................................................ 

       ......................................................................................................................................................................... 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105007 ชื่อโครงการพัฒนาระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4.    ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี    4  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    4.2  4.6  

5. การบูรณาการกับพนัธกิจอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6.ผู้รับผดิชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ      

6.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ โทร  1074   

6.3 ผู้ประสานงาน    นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ โทร  1074   
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7.หลักการและเหตุผล 

 ด้วย กองกลางได้น าเอาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มาใช้ในการบริหารจัดการ ในการจองห้องประชุม

ภายในอาคารส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 ห้อง เพื่อจะได้พัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง

จะได้ยกระดับคุณภาพการจองห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยลดปัญหาการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ี ลดปัญหาการจองห้องประชุมซ้ าซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบจ านวนการจอง                    

ห้องประชุมต่างๆ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และค้นหาสถานะการจองห้องประชุม และประมวลผลการจองห้องประชุม

ออนไลนไ์ด้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

      กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเห็นควรด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน ์            

เพื่อให้คณะวิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ผู้ใช้/ผู้รับบริการ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจองห้องประชุม

ออนไลน ์ของมหาวทิยาลัยพะเยา ตอ่ไป 

 

8.วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุมออนไลนใ์ห้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

8.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตดิตามและตรวจสอบจ านวนการจองห้องประชุมตา่งๆ  

   8.3  สามารถตดิตาม  ตรวจสอบ และค้นหาสถานะการจองห้องประชุมและประมวลผลการจองห้องประชุม 

           ออนไลนไ์ด้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

  8.4  เพื่อลดขั้นตอนการปฏบัิติงานของเจ้าหนา้ที่และผู้ใชบ้ริการ 

    8.5 เพื่อลดปัญหาการใชก้ระดาษ 

9.ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและคา่เปา้หมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  :  จ านวนผู้เข้าใชใ้นระบบ 100 ครัง้ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ :  การประเมินโดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ          

ของผู้ใช้ระบบ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

เฉลี่ยแลว้ไม่ต่ ากว่า 3.51 

เวลา      :  เดอืนพฤศจิกายน 2560 – กรกฏาคม 2561 100% 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 0 บาท 

 

10.ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาทีจ่ะด าเนนิการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้าง

สานสัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน 
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11.งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     0   บาท จาก    มหาวิทยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

12.แผนด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1.ขออนุมัติโครงการ 

2.ประสานงานผู้พัฒนาระบบ 

 

 

           

ขั้นด าเนนิการ(D)............................. 

1. พัฒนาระบบ 

1.1 พัฒนาการแสดงผลการใช้

ห น้ า จ อ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม

อัตโนมัติ 

1.2 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบ          

การตัดยอดอุปกรณ์ของแต่ละ

วันพร้อมท้ังสรุปเป็นราย

เดอืน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 

1.จัดท าแบบประเมนิโครงการ 

2.เก็บรวบรวม 

3.วเิคราะห์และประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1. ประชุม เพื่ อหาข้อส รุปและหา

แนวทางปรับปรุงตอ่ไป 

            

 

13.วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1  วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม  เดอืน กรกฏาคม 2561 

13.2 สถานท่ีจัดกจิกรรม มหาวทิยาลัยพะเยา 
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14.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.2  ระบบการจองห้องประชุมประออนไลน์จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบความ

พร้อมในการใชง้านของห้องประชุม การจองห้องประชุม การยกเลิกห้องประชุม การเปลี่ยนแปลงการจองห้อง

ประชุม ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

14.3 ระบบการจองห้องประชุมประออนไลน์จะช่วยดูแลห้องประชุมให้สามารถบริหารจัดการห้องประชุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถเรียกดูรายงานการใช้ห้องประชุมในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดท าสถิติการใช้ห้องประชุม 

สามารถน าข้อมูลท่ีได้ส าหรับการวางแผนการปรับปรุงห้องประชุม รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

เกี่ยวข้องได้ 

14.4  ระบบการจองห้องประชุมออนไลนไ์ด้มีการพัฒนาและปฏบัิติงานมปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

 

15.การตดิตามและประเมินโครงการ 

....................แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ............................................................................................... 

       

..................................................................................................................................................................... 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน กองกลาง มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

1. รหัสโครงการ  กก6105008 ชื่อโครงการพัฒนาระบบ UP-MEETING 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator  

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ท่ี ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   4  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    4.2   4.6  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานประชุมและพิธีการ 

 6.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ             โทร. 1074 

6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ             โทร .1074 
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7. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา             

และจัดประชุมท่ีประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งจะท าให้เกิดความสิ้นเปลืองวัสดุในการจัดท าวาระ  

การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อกีทัง้ยังสืบค้นเอกสารประกอบวาระการประชุมได้ยาก นัน้ 

ดังนั้น กองกลาง จึงได้น าเอาระบบ UP – Meeting  มาใช้ในการบริหารจัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา และจัดประชุมท่ีประชุมรองคณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  ใช้ในการสนับสนุนการประชุม         

ของผู้บริหารเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม สามารถน าข้อมูลมาใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการจัดเตรียมข้อมูล        

ลดการใชท้รัพยากรโดยเฉพาะกระดาษ สะดวกตอ่การใชง้านโดยไมต่อ้งหอบเอกสารเก็บเอกสารมากมายสามารถค้นหาข้อมูล

เดิมจากการประชุม 

 

8. วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อพัฒนาระบบ UP – Meeting ให้สนับสนุนการประชุมของผู้บริหารและสอดคล้องกับการด าเนินงานของงาน

ประชุม 

8.2 เพื่อให้ผู้บริหาร เข้าใจ และสามารถใชง้านระบบ UP – Meeting ในการจัดประชุมได้อยา่งถูกตอ้ง  

8.3 เพื่อให้มกีารพัฒนาการจัดเก็บขอ้มูลสถิติการลดจ านวนกระดาษของการประชุมแต่ละคร้ัง 

8.4 เพื่อพัฒนาการปรับระบบการดาวโ์หลดไฟล์ให้จัดเก็บวาระการประชุมท่ีต้องการได้ 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและคา่เปา้หมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ : จ านวนผู้เข้าใชใ้นระบบการประชุม จ านวน 60 คน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ : การประเมนิโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ          

up –meeting ร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใชร้ะบบโครงการ               

เฉลี่ยแลว้ไม่ต่ ากว่า 3.51 % 

เวลา :  เดอืนตุลาคม 2560 – เดอืนกรกฏาคม 2561 100% 

งบประมาณ : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ - 

  

10.  ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ (โดยย่อ) 

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและ    

        ตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นด้านการบริหาร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัตนธรรมรวมถึงเสริมสร้างสาน

สัมพันธ์บุคลากร และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงาน 
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ 

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)     0   บาท จาก    มหาวทิยาลัยพะเยา                                     

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท  จาก                                             . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

12. แผนการด าเนินงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.ขออนุมัติโครงการ 

2.ประสานงานผู้พัฒนาระบบ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.พัฒนาและปรับระบบ 

   1.1 ปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บ

ข้อมูลสถติกิารลดจ านวนกระดาษ

ของแต่ล่ะคร้ัง และสรุปรายงาน

เป็นรายเดอืน 

  1.2 พัฒนาการปรับระบบการ

ดาว์โหลดไฟล์ให้จัดเก็บวาระการ

ประชุมท่ีต้องการได้ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1.จัดท าแบบประเมินโครงการ 

2.เก็บรวบรวม 

3.วเิคราะห์และประเมนิผลโครงการ 

            

ขั้นตอนการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A)  

1.จัดท าสรุปรูปเล่ม 

2.ประชุมกับผู้พัฒนาระบบ 

         

 

   

 

13. วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

13.1  วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม เดอืน ก.ค 2561 

13.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 ระบบ UP – Meeting ได้รับการพัฒนา 

14.2 การจัดประชุมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

14.3 มกีารพัฒนาการจัดเก็บขอ้มูลสถิติการลดจ านวนกระดาษของการประชุมแต่ละคร้ัง 

14.4  มีการพัฒนาการปรับระบบการดาวโ์หลดไฟล์ให้จัดเก็บวาระการประชุมท่ีต้องการได้ 

 

 

15. การตดิตามและประเมินผลโครงการ   

       - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2561  มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105009 ชื่อโครงการ    Meeting of The Mind ปีท่ี 8    

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   7  8  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    7.1  8.1  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง        

6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางชัชชญา  ถูกจิตร    โทร     

6.3 ผู้ประสานงาน  นางชัชชญา  ถูกจิตร    โทร     
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7. หลักการและเหตุผล 

มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรทางสายวิชาการและ          

สายบริการ ในโอกาสของการเร่ิมต้นของปีพุทธศักราชใหม่ จึงเป็นนิมิตรหมาย ท่ีดีของผู้บริหารและบุคลากร              

จะได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงาน มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้

เจรญิก้าวหนา้ต่อไป  ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณบุคลากรและเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทุกคน การ

สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ

อย่างสม่ าเสมอ  อีกท้ังยังเป็นโครงการท่ีบุคลากรจะได้มีโอกาสรับฟังทิศทางและนโยบายการบริหารงานของคณะ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยพะเยา และเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม

ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผู้บริหารและบุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการ 

Meeting of the mind ปีท่ี 8 ขึน้ 

 

8. วัตถุประสงค ์

8.1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน ์  

ในการท างานรว่มกันต่อไป 

8.2  เพื่อให้ผู้บริหารแถลงนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

8.3  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากร 

 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 900-1,000 คน                                                        ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คุณภาพ : ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ   

             ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย

แลว้ไม่ต่ ากว่า 3.50 

เวลา     : เดอืน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2561  ร้อยละ 80 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 100,000 บาท 
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10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)     

1.ผู้บริหารชี้แจงนโยบาย และทิศทางการบริหารงาน พร้อมพบปะ 

พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นกับบุคลากรมหาวทิยาลัย

พะเยา 

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

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

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

รายละเอยีดคา่ใชจ้่าย (จ าแนกหมวดคา่ใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

1)   ค่าจา้งเหมาตกแตง่สถานท่ี            20,000  บาท 

2)  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟ    13,500  บาท 

3)  ค่าจ้างเหมาจดัท าปา้ย     10,000  บาท 

4)  ค่าอาหารวา่ง      15,000  บาท 

5)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      10,000 บาท 

6)  ค่าเลีย้งรับรอง      15,000  บาท 

7)  ค่าของท่ีระลึก        1,000  บาท 

8)  ค่าวสัดุอุปกรณด์ าเนนิโครงการ      2,000  บาท 

9)  ค่าของรางวัล      12,000  บาท 

10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ      1,500  บาท 

รวมคา่ใชจ้่ายท้ังสิ้น  100,000 บาท  

ค่าใชจ้่ายสามารถถัวเฉลี่ยได ้
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12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

- ด าเนนิการตามโครงการ 

1.จัดประชุม

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

2.ประสานงานเพื่อ

ด าเนนิงานก่อนการจัด

โครงการ 

3.ด าเนนิโครงการตาม

แผนปฏิบัตงิาน 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

- สรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมนิไป

ปรับปรุงโครงการ(A) 

            

 

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1 วันเวลา ในการจัดกิจกรรม  ธันวาคม – กุมภาพันธ์  2561       

13.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวทิยาลัยพะเยา    

 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1  ผู้บริหารและบุคลากรสังกดัหนว่ยงานตา่งๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

14.2  ผู้บริหารและบุคลากร มีความเข้าใจในแนวทางการบริหารงานและการด าเนนิงานร่วมกันตอ่ไป 

14.3  ผู้บริหารและบุคลากร ไดรู้้จักกันและมีความใกล้ชิดสนทิสนมกันมากขึ้น 

14.4  บุคลากรมขีวัญก าลังใจ  และมีความรักในองค์กรมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดผลดโีดยรวม 

ต่อมหาวทิยาลัย 

14.5  บุคลากรตระหนักและใหค้วามส าคัญของคุณค่าศิลปวัฒนธรรมลา้นนา 

14.6 ผู้บริหารและบุคลากรมสี่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดรีะหว่างมหาวทิยาลัยพะเยาและชุมชน 

14.7 บุคลากรและชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดร่ีวมกัน 
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15. การติดตามและประเมินโครงการ 

 แบบประเมินโครงการ         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105010 ชื่อโครงการ    UP Channel ประจ าป ี2561...  

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   7  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    7.1  7.2  7.3  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) หลักสูตรนเิทศศาสตร์บัณฑิต สาขา การสื่อสารสื่อ

ใหม ่และ สาขาการประชาสัมพันธ์              

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์     

6.2 ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  วงคไ์ชย   โทร  1014   

6.3 ผู้ประสานงาน นายณรงค์  วงคไ์ชย   โทร  1014   
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7. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปัจจุบันนีก้ารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่ มคีวามจ าเป็นต่อการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป        

และยังมีความส าคัญในการเผยแพร่นโยบาย พันธกิจ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมให้ได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่ รวมถึงเสริมสร้างและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากท้องถิ่นมา

ใช้ในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่มีบทบาทท่ีส าคัญต่อชุมชน สังคม และประเทศ ท้ัง

บทบาท  ในการให้การศึกษา ความบันเทิง ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคนในชุมชน และบทบาทในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา  

ปัจจุบัน การใชส้ื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่เพิ่มขึ้นมากเร่ือยๆ จึงท าให้ในทุกพื้นท่ีท่ัวโลกสามารถเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสื่อโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว และถือเป็นโอกาสของผู้ท่ีสนใจ                        

และเห็นความส าคัญในกระแสสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันทางการศึกษา                      

ท่ีให้ความส าคัญต่อการสื่อสาร มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนสิิต และการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่าน

ทุกสื่อเชน่ สื่อสิ่งพมิพ ์สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ สู่คนในชุมชนจนถึงระดับประเทศ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง           

ท่ีจะเตรียมความพร้อม เป็นผู้ผลิตท่ีสามารถผลิตรายการ เนื้อหาต่างๆ เพื่อใช้แนะน าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

ให้เป็นท่ีรู้จัก โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยามอียู่ เชน่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ 

YouTube UP-Channel Twitter LineAdd เพื่อตอบสนองตอ่ผู้รับสารในระดับชุมชนและระดับสากลท่ีใช้สื่อเหล่านี้อยู่ในมือ 

เพื่อการสร้างภาพลักษณท่ี์ดตีอ่มหาวิทยาลัยพะเยา สังคม ท้องถิ่นและประเทศ ให้เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ท่ีมี

คุณภาพ สมดังปณิธานท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตออนไลน์หรือสื่อใหม่ และรายการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นต่างๆเผยแพร่            

สู่สาธารณะ 

2. เพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่ ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยามอียู่เดิม ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

3. เพื่อเป็นการน าเสนอพันธกิจและยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้าน ของมหาวทิยาลัยพะเยา ทางออนไลน์ หรือสื่อ

ใหม ่ในรูปแบบตา่งๆ ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 

 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ ถ่ายท ารายการภายใน จ.พะยาและเผยแพร่ผ่านสื่อ

ออนไลน์ 11 คร้ัง/ปี 

จ านวนรายการท่ีออกเผยแพร่สื่อ 11 รายการ 

คุณภาพ การประเมินการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ ม.พะเยา ระดับการรับรู้ไม่ต่ ากว่า 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80) 

เวลา 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561  ร้อยละ 100 

งบประมาณ จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 500,000 บาท 
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10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ลงพื้นท่ีท าข่าว และ ถ่ายท ารายการโทรทัศน์ 

 

11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)      500,000     .  บาท   จาก                                             

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) โดยจะผลิตเทปรายการเดือนละ 2 เทป 

จ านวน 11 เดือน และ 3 เทปในเดือนสุดท้าย 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 1 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 2 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 3 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 4 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 5 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 6 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 7 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 8 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 9 =     40,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 10 =     60,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ ครัง้ท่ี 11 =     60,000  บาท 

  รวม    =    500,000  บาท 

*** หมายเหตุ  ค่าใชจ้่ายทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได้ 
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12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ขออนุมัตโิครงการ 

2. ประสานข้อมูลจากคณะตา่ง 

และชุมชนทีทุ่กคณะได้ร่วม

ท างานด้วย 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ประชุมวางแผนกลยทุธ์การ

ท างาน 

2. จัดเตรียมข้อมูลในการท างาน

แต่ละเดือน 

 

 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

6. จัดท าแบบประเมนิ

โครงการ 

   และเก็บรวบรวม 

7. รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

1. ประชุมเพื่อหาข้อสรปุ และ

หาแนวทางการปรับปรุง

ต่อไป 

            

 

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1  ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 

 13.2  สถานท่ีจัดกิจกรรม  มหาวทิยาลัยพะเยา และชุมชนใน จ.พะเยา 
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14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

ข่าวสารตามยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้น าชุมชนร่วมไปถึงประชาชนและ

มหาวทิยาลัยได้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และบอกเล่าเร่ืองราวสิ่งท่ีดีของชุมชนเพื่อท่ีจะสามารถตอบโจทย์ สมดัง

ปณิธานท่ีว่า “ปัญญาเพือ่ความเข้มแข็งของชุมชน” 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

- ตดิตามจ านวนการออกอากาศของข่าวสารท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาผลิต ใหไ้ด้ตามจ านวนประเด็นขา่วท่ีก าหนด 

 - แบบประเมินความพงึพอใจของผู้รับข้อมูลขา่วสารของ ม.พะเยา ผ่านทาง “สื่อออนไลนห์รือสื่อใหม่ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา” 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105011 ชื่อโครงการ นทิรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   7  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี   7.1  7.2   

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กองกลาง  งานประชาสัมพันธ์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ  นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง  โทร.1013 

6.3 ผู้ประสานงาน      นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง  โทร. 1013 
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7 หลักการและเหตุผล 

               มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 

University) มุง่ปฏบัิตภิารกิจด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน

ให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนใน

ประชาคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความสัมพันธ์  ตลอดจนสร้างทัศนคติท่ีดีของประชาชน

ต่อมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงต้องอาศัยพื้นท่ีเพื่อการน าเสนอ และเป็นตัวกลางท่ีเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับ

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลุม่เป้าหมายหลักคือ นักเรียนนักศกึษา และประชาชนท่ัวไป ตามพื้นท่ี 

      การจัดนิทรรศการ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่ง ท่ีจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ใกล้ชิดซึ่งสามารถน าข้อมูล ผลงาน หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น 

กองกลางงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดนิทรรศการ จึงได้จัดท า

นิทรรศการเพื่อใช้ในการแนะน าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นท่ีรู้จัก ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลัย สังคม ท้องถิ่นและประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆท่ีมี

คุณภาพ สมดังปณิธานท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  

8 วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กลุม่เป้าหมายได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของ มหาวทิยาลัยพะเยา  

8.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและทศันคติท่ีดตีอ่มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.3 เพื่อเป็นการน าเสนอพันธกิจทัง้ 5 ด้าน ของมหาวทิยาลัยพะเยา ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 

 

9 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : มกีารจัดนทิรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 ครัง้ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ : สามารถเผยแพร่นิทรรศการสู่สาธารณชน และทั่วถึง 100 

เวลา     : ตัง้แตเ่ดอืน ธันวาคม 2560-กรกฎาคม 61 100 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 10,000 บาท 

10 ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)     
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11 งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)  10,000  บาท   จาก                                            . 

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

                      - ค่าจ้างหมาจัดนิทรรศการ                      5,000 บาท 

- ค่าปฎบัิตงิานนอกเวลาท าการ (10วันx 3คนx 100บาท)   3,000 บาท 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ (ขนส่งวัสดุอุปกรณ)์     1,000 บาท 

                      - ค่าวัสด ุอุปกรณใ์นการตกแต่งบูธนทิรรศการ                    1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน         10,000 บาท 

*** หมายเหตุ  ค่าใชจ้่ายทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได้ 

12 แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. จัดท าโครงการเสนอ 

2. การวางแผนการผลิต 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ประชุมคณะท างาน 

2. ประสานงาน 

3.ด าเนนิการจัดนิทรรศการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1.ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

2.รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมิน 

ไปปรับปรุงโครงการ(A)  

             

13 วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1 วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม ต.ค.60 – ก.ค.61 

13.2 สถานท่ีจัดกจิกรรม มหาวทิยาลัยพะเยาและนอกสถานท่ี(ในจังหวัดใกล้เคียง) 

14 ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยพะเยา  

14.2 ประชาชนมทัีศนคติท่ีดแีละยอมรับมหาวทิยาลัยมากยิ่งขึน้  

14.3 ประชาชนรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารตามพันธกิจของมหาวทิยาลัยพะเยา  

15 การติดตามและประเมินโครงการ 

15.1  จัดท าแบบส ารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจข่าวสารขา่วสารของ

มหาวทิยาลัยพะเยาผ่าน  
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105012 ชื่อโครงการ โครงการทีวีชุมชน ประจ าป ี2561 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี  1  5   6  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    1.1  1.2  1.3  5.1  5.2  6.1  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา) หลกัสูตรนเิทศศาสตร์บัณฑิต สาขา การสือ่สารสื่อ

ใหม ่และสาขาการประชาสัมพันธ์            

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014 

6.3 ผู้ประสานงาน นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014 
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7. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เป็น มีความส าคัญ ในการเชื่อมโยงประสานการปฏิบัติงานของ

มหาวทิยาลัย โดยการเผยแพร่นโยบาย พันธกิจ และข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รวมถึงเสริมสร้างและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน สื่อชุมชนมีบทบาทส าคัญต่อชุมชนและประเทศท้ังบทบาทในการให้การศึกษา ความบันเทิง ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม เพื่อคนในชุมชน และบทบาทในการสง่เสริมสนับสนุน  

ปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากแอนะล็อกไปสู่ดิจิทัลของประเทศไทยท่ี

ก าลังเกิดส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการประกอบกจิการโทรทัศน์  และถือเป็นโอกาสของผู้ท่ีสนใจและ

เห็นความส าคัญในกระแสสื่อโทรทัศน์  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันทางการศึกษา ท่ีให้ความส าคัญต่อการ

สื่อสาร  มุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาของนิสิต และการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อโทรทัศน์สู่คนในชุมชน

จนถึงระดับประเทศเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง จึงเตรียมความพร้อม เป็นผู้ผลิตท่ีสามารถผลิตรายการใชแ้นะน าประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นท่ีรู้จัก เผยแพร่สื่อโทรทัศน์สู่ทีวีชุมชน ตอบสนองต่อผู้รับสารในระดับชุมชนและระดับ

สากล  เพื่อการสร้างภาพลักษณท่ี์ดตีอ่มหาวิทยาลัย สังคม ท้องถิ่นและประเทศเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆท่ีมี

คุณภาพ สมดังปณิธานท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

8. วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อผลิตสื่อโทรทัศน์รายการพะเยาทีวีชุมชน และรายการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในประเด็นต่างๆเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

8.2 เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์ท่ีผลิตจากทวีชีุมชนหรือท้องถิ่นตอบสนองชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 

8.3 เพื่อเป็นการน าเสนอพันธกิจและยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้าน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทางสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบ

ตา่งๆ   ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ ถ่ายท ารายการ ภายใน จ.พะยา  5 คร้ัง/ปี จ านวนรายการท่ีออกเผยแพร่สื่อ 5 รายการ 

คุณภาพ การประเมินการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ ม.พะเยา ระดับการรับรู้ไม่ต่ ากว่า 4.00 (คิดเป็นร้อยละ 80) 

เวลา 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561  ร้อยละ 100 

งบประมาณ จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 100,000 บาท 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ถ่ายท ารายการโทรทัศนเ์พื่อการประชาสัมพันธ์ 
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

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

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 1  =     20,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ท่ี 2  =     20,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ท่ี 3 =     20,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ท่ี 4  =     20,000  บาท 

- ค่าจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ ครัง้ท่ี 5 =     20,000  บาท 

  

    รวม    =    100,000  บาท 

*** หมายเหตุ  ค่าใชจ้่ายทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได้ 

 

12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. ขออนุมัตโิครงการ 

2. ประสานงานพื้นท่ีแหล่งขา่ว 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ประชุมวางแผนการท างาน 

2. ประสานข้อมูลคณะตา่งๆ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

8. จัดท าแบบประเมนิโครงการ 

   และเก็บรวบรวม 

9. รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

2. ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และหาแนว

ทางการปรับปรุงตอ่ไป 
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13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1  วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

13.2 สถานท่ีจัดกจิกรรม จังหวัดพะเยา 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

ข่าวสารตามยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยาได้เผยแพร่ในสื่อทีวีดิจิทัลและอนาล็อกสื่อมวลชน        

มทัีศนคติท่ีดีกับมหาวิทยาลัยพะเยาและให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกด้านท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึง

ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตข่าวสารระหว่างมหาวทิยาลัยพะเยา หน่วยราชการ และชุมชน 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

15.1 ติดตามจ านวนการออกอากาศของขา่วสารท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาผลิต หรือร่วมกันผลิตกับพะเยาทีวีชุมชน    

ให้ได้ตามจ านวนประเด็นขา่วท่ีก าหนด 

15.2 แบบประเมินความพงึพอใจของผู้รับข้อมูลขา่วสารของ ม.พะเยา ผ่านทาง “ทีวีชุมชน” 
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โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105013 ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณม์หาวทิยาลัยผ่านสื่อสงัคม 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี   7  8  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    7.1  7.2  7.3  8.2  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014 

6.3 ผู้ประสานงาน นายบรรเจิด หงษ์จักร โทร 1014 
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7. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในปัจจุบันนี้เร่ิมเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง จึงมีผู้ท่ีต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร และติดต่อกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย ดังนั้นการปรับทิศทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนา

ประเทศจึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นยิ่ง ด้วยการเผยแพร่นโยบาย ยุทธศาสตร์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เชื่อมโยง

กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนท่ัวไป การ

สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล อีก

ท้ังเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนกลาง หรือองค์กรสื่อธุรกิจ ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก มุ่งเน้นการสื่อสารและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพราะเป็นสื่อ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

รวดเร็ว และทันสถานการณ ์ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแขนงตา่งๆ  โดยเน้นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสื่ออินเทอร์เน็ต 

เพื่อจัดส่งข้อมูลข่าวสารไปยังสื่อมวลชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน นั้น สามารถท าได้อย่าง

กว้างขวาง รวดเร็วและครอบคลุม มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางท่ัวโลกจึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะท า

ให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นท่ีรู้จัก และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ในระดับประเทศและระดับสากล       

เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มคีุณภาพสมดังปณิธานท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

8. วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายในดา้นการเปิดรับข้อมูลขา่วสาร 

8.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 

 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : ผลิตสื่อ Social Media และเผยแพร่สูส่าธารณะชน  3 รายการ จ านวนสื่อท่ีได้รับการเผยแพร่ 3 รายการ 

คุณภาพ :  การประเมินความพงึพอใจของผู้รับข้อมูลขา่วสารจาก มพ. ระดับการรับรู้ไม่ต่ ากว่า 3.00 

เวลา      : ตัง้แต ่1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ร้อยละ 100 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 30,000 บาท 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวทิยาลัยพะเยา 
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)  30,000.  บาท   จาก                                                            

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าบริการรายเดอืน (2,000 บาท X 12 เดอืน)    24,000  บาท 

- ค่าจ่างเหมาโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเฟสบุ๊ค   6,000  บาท 

รวมงบประมาณด าเนนิการ                          30,000 บาท 

*** หมายเหตุ  ค่าใชจ้่ายทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได้   

 

12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.

ค 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.  ขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานงานหนว่ยงานภายท่ีเกี่ยวข้อง

ภายในมหาวทิยาลัย 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ประชุมรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน ์ 

2. ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน 

Line Add  

3. พัฒนารูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1. รายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ 

    เสนอผู้บริหาร 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

โครงการ(A)  

1. ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหาแนวทางการ

ปรับปรุงต่อไป. 

            

 

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 

สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวทิยาลัยพะเยาและนอกสถานท่ี (ภายในจังหวัดพะเยา) 
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14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1 สาธารณชนได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของมหาวทิยาลัยพะเยาได้อยา่งทั่วถึง และทันเหตุการณ์ 

14.2 ประชาชนและมหาวิทยาลัยพะเยามคีวามร่วมมือกันพัฒนาชุมชนจากข่าวสารท่ีเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน ์(Social Media)  

14.2 มหาวิทยาลัยพะเยามชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักและมีภาพลักษณท่ี์ดี 

 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

15.1 ติดตามสรุปรายงานขา่วสารของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ สรุป

เป็น  รายงานคร้ังละ 1 เลม่  

15.2 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจข่าวสารของมหาวิทยาลัย

พะเยาผ่านสื่อแขนงตา่งๆ โดยจัดท าแบบส ารวจไว้ในอินเตอร์เน็ต และรวบรวมผลส ารวจจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล 

และน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา ปรับปรุงตอ่ไป 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2561   มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105014 ชื่อโครงการ  นักวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน   

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที ่……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี  6  7  8  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี  6.1  7.1  8.1  8.2  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง      

6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง   โทร  0   

6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง   โทร  0   

 

 



80 

 

7. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน โดยมหาวิทยาลัย                 

ได้ด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลขึ้น เพื่อน าความรู้ทางวิชาการของแต่ละคณะไปบูรณาการ ร่วมพัฒนาแต่ละชุมชน      

ของจังหวัดพะเยาอย่างเป็นรูปธรรม โครงการดังกล่าวสนับสนุนโครงการของรัฐบาล 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาได้ผลิตผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยส่วน

ใหญ่เป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา และพื้นท่ีอื่นๆในเขต

ภาคเหนอืตอนบน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนตอ่เนื่องมาตลอดเวลาเชน่กัน 

 แต่ท้ังนี้  การสื่อสารงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรับรู้ ยังคงไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ดังนั้น             

งานประชาสัมพันธ์ กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา  จึงได้จัดท าโครงการ นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน       

ซึ่งสื่อมวลชนนับว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา  

เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นบุคคลท่ี 3 ในการน าเสนอพันธกิจ  ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัย ผ่าน

ทางสื่อมวลชนแขนงตา่งๆ เพื่อท่ีจะเข้าถึงเป้าหมาย รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป ดังนั้น 

การจัดโครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีสามารถน างานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง อันจะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ตอ่ไป 

8. วัตถุประสงค ์

8.1 เพื่อมเีวทีให้นักวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยา ได้น าผลงานวจิัยท่ีมปีระโยชนเ์ผยสูส่าธารณชน ไดอ้ย่างกว้างขวาง 

8.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างนักวจิัยมหาวทิยาลัยพะยากับสื่อมวลชน  

8.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ บริมาณ ; จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ คุณภาพ ; ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับ

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย

แลว้ไม่ต่ ากว่า 3.50 

เวลา เวลา ; เดอืนตุลาคม-กรกฎาคม 61 100 % 

งบประมาณ งบประมาณ ; จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 50,000.- 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) เชญิสื่อมวลชนลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อสัมภาษณ์และ

ท าข่าวเกี่ยวกับงานวจิัยของแตล่ะคณะ/หน่วยงาน และจัดนิทรรศการ    
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)        50,000          .  บาท จาก                             . 

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าเดินทางปฏิบัตงิานนอกเวลาท าการ (300 บาท*3วัน *3คน)    2,700 บาท 

- ค่าท่ีพัก         3,000  บาท 

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (25 บาท* 60 คน* 4 มื้อ)     6,000  บาท 

- ค่าอาหาร(35 บาท*60คน*2มื้อ)       4,200  บาท 

- ค่าเลีย้งรับรอง(200บาท*30คน*2มื้อ)     12,000 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร        5,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี                  10,000 บาท 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ        2,000 บาท 

- ค่าวัสดุใชส้อยอื่นๆ        2,100 บาท 

- ค่าของท่ีระลึก         3,000 บาท 

รวมเป็นเงิน         50,000 บาท 

*** หมายเหตุ  ค่าใชจ้่ายทุกรายการสามารถถวัเฉลี่ยได้ 

 

12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1. จัดท าโครงการเสนอ 

2. การวางแผนการจัดโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

- การประชุมรูปแบบโครงการ 

- ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และจัด

นทิรรศการ 

- ปรับปรุงรูปแบบการ

ด าเนนิการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1.ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

2.รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

            

ขั้นการน าผลการประเมิน 

ไปปรับปรงุโครงการ(A) 
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13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  เดอืนตุลาคม – กรกฎาคม 2561    

13.2  สถานท่ีจัดกจิกรรม   ห้องประชุมพญาง าเมอืง และ พืน้ท่ีชุมชนในเขต จ.พะเยา   

 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1. นักวจิัยมหาวทิยาลัยพะเยา ได้น าผลงานวจิัยท่ีมีประโยชนเ์ผยแพร่สูส่าธารณชนได้ 

       อย่างกว้างขวาง 

14.2. ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยามคีวามสัมพันธ์อันดกีับสื่อมวลชน 

14.3. สื่อมวลชนมทัีศนคติท่ีดตี่อมหาวิทยาลัยพะเยาและให้การสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูล 

       ขา่วสารด้านงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน ์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

 -  แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจการจัดโครงการนักวิจยัมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน จ านวน 60 

ฉบบั 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1.  รหัสโครงการ  กก6105015 ชื่อโครงการ เครอืขา่ยประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีท่ี 8  

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี 1  3  5  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    1.1  1.2  1.3  5.1  6.1  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม)     

 

6. ผู้รับผดิชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง    

6.2 ผู้รับผิดชอบ   นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ ์                โทร     

6.3 ผู้ประสานงาน  นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์                 โทร     
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7. หลักการและเหตุผล 

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวท้ัง

ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัย

พะเยามกีารจัดการเรียนการสอนใน 14 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต มีหน่วยงานท่ีสนับสนุนสายวิชาการ 16 หน่วยงาน 

จึงท าให้มีการจัดโครงการและกิจกรรมมากมายหลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของคณะวิชาและหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ต่อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างนักประชาสัมพันธ์ของคณะวิชาและกอง/ศูนย์/งาน ให้มี

ความรู้ด้านการเป็นนักประชาสัมพันธ์จากประสบการณ์ของวิทยากรท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญ อีกท้ังยังเป็นการ

สร้างเครอืขา่ยการสื่อสารภายในองค์การในมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8.  วัตถุประสงค ์

7.1 เพื่อให้ผู้ปฏบัิตงิานดา้นประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ 

7.2 เพื่อให้เกิดเครอืขา่ยนักประชาสัมพันธ์ของมหาวทิยาลัยพะเยาในการประสานงานความร่วมมอื 

7.3 น าเสนอประเด็นขา่วตอ่สื่อมวลชนแขนงตา่ง ๆ ท้ังท้องถิ่น ส่วนภูมภิาคและส่วนกลาง 

7.4 เพื่อให้เครอืขา่ยนักประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์” 

7.5 เพื่อให้การด าเนนิงานดา้นประชาสัมพันธ์ สะดวกและรวดเร็ว ในการประสานความร่วมมอืกับ 

      สื่อมวลชน 

7.6 เพื่อให้เกิดความร่วมมอื และความสามัคคีระหว่างเครอืขา่ยนักประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

     และบุคลากรท่ีมีใจรักในดา้นการประชาสัมพันธ์ 

7.8 เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิตหินา้ที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เชน่ พิธีกร 

      ชา่งภาพ  ผู้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 60 คน                                                        ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คุณภาพ : ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ   

             ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย

แลว้ไม่ต่ ากว่า 3.50 

เวลา     : ตัง้แตเ่ดอืน ตุลาคม – มถิุนายน 2561                             90 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 100,000 บาท 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)     
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

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

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร      8,000 บาท 

 2. ค่าของท่ีระลึกวิทยากร     2,000 บาท 

 3. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน      6,000 บาท 

 4. ค่าท่ีพักวิทยากร      3,000 บาท 

 5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม     5,000 บาท 

 6. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม    6,000 บาท 

 7. ค่าเลี้ยงรับรอง       8,000 บาท 

 8. ค่าพาหนะ     10,000 บาท 

 9. ค่าท่ีพัก      43,200 บาท 

 10. เชา่รถบัส      1,500 บาท 

 11. ค่าปฏบัิตินอกเวลาท าการ       900 บาท 

 12. ค่าวัสดุอุปกรณ์     1,000 บาท 

 13. ค่าบ ารุงรักษารถบัส        600 บาท 

 14. ค่าป้ายไวนลิ         500 บาท 

 15. ค่าเดินทางไปปฏบัิติงาน        300 บาท 

 16. ค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา     4,000 บาท 

   

                                        รวมท้ังสิน้ 100,000  บาท                                                            

หมายเหตุ : *ถัวเฉลี่ยทุกรายการ* 
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12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน  

1  ขออนุมัตโิครงการ 

2  ท าหนังสอืเชญิบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม 

- จัดประชุมเครอืขา่ยฯ 

- ประสานอ านวยความ

สะดวกในการจัดท าข่าว

ประสานข้อมูล โดยส่งผ่าน 

Facebook  และ โฟลเดอร์

ส าหรับเครอืขา่ยใช้ในการ

ส่งขอ้มูลข่าวสารเท่านัน้ 

- อบรมการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานดา้น

การประชาสัมพันธ์ ปีละ 1 

ครัง้ 

- PR Ranking Award 

            

ขั้นด าเนนิการ  

1 ประชุมรูปแบบการด าเนนิงาน 

2 ประสานงานหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และจัดเตรียมงาน  

3 ด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตกิาร  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล  

1จัดท าแบบประเมินโครงการและ

แจกใหผู้้เข้าร่วมโครงการกรอก 

2 เก็บรวบรวมแบบประเมิน

โครงการ 

3 คีย์ขอ้มูลและวิเคราะห์ประเมินผล

โครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ 

แบบประเมินโครงการ 
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13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  ตุลาคม  –  มถิุนายน 2561      

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย      

 

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

13.1 สามารถสร้างเครอืขา่ยนักประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยพะเยา ได้     

 13.2. เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถประสานงานความร่วมมือกัน น าเสนอประเด็นข่าวได้ 

 13.3 เครอืขา่ยนักประชาสัมพันธ์ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ์เบือ้งต้น”   

                   ไปประยุกตใ์ชก้บัองคก์รต้นสังกัดได ้

13.4 เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รวมไปถึงบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา ให้ความร่วมมอื รู้รัก สามัคคี และมี  

       ความเข้าในอันดีต่อการด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์  

 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

                                                        แบบประเมินโครงการ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ  กก6105016 ชื่อโครงการ    เชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปท่ีี 8 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี …4…แนวปฏบัิตท่ีิ 4.2 … 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี  5  6  7  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี    5.2  6.1  7.1  7.2  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  กองกลาง งานประชาสัมพันธ์       

6.2 ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ์           โทร  1011         

6.3 ผู้ประสานงาน  นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ ์                     โทร  1011           
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7. หลักการและเหตุผล 

สื่อมวลชนนับว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข อง

มหาวทิยาลัยพะเยา  เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ 3 ในการน าเสนอพันธกิจ ข้อมูลขา่วสารความเคลื่อนไหวตา่งๆของ

มหาวิทยาลัย ผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อท่ีจะเข้าถึงกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานรัฐและ

เอกชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนท้องถิ่นกับ

ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นสิ่งส าคัญและต้องปฏบัิตอิย่างสม่ าเสมอ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน                        

งานประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.พะเยา ปีท่ี 8 โดยผ่านกิจกรรมท่ีให้คณะผู้บริหาร

และสื่อมวลชนได้มโีอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน  ประจ าป ี2561 

8. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงท่ีให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย

พะเยา 

3. เพื่อสร้างภาพลักษณท่ี์ดใีห้กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน                                                        ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

คุณภาพ : ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของ   

             ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย

แลว้ไม่ต่ ากว่า 3.41 

เวลา     :  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม   2561 ร้อยละ 80 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 180,000 บาท 

 

10. ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ) ของกระเช้าเพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณ

สื่อมวลชน  
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11. งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้ 180,000   บาท   จาก                                            . 

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าของท่ีระลึกมอบให้สื่อมวลชน   41,000  บาท  

- ค่าเลีย้งรับรองสื่อมวลชน   42,000    บาท 

- ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม   70,000    บาท   

- ค่าใชจ้่ายในการเดินทางปฏบัิติงาน  20,000    บาท  

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ    3,000    บาท 

- ค่าจ้างเหมารถตู้       4,000    บาท  

 

รวมทั้งสิ้น             จ านวน          180,000  บาท 

ค่าใชจ้่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

12. แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ขั้นวางแผนงาน (P) 

3. ขออนุมัติโครงการ 

4. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. ประชุมรูปแบบการด าเนิน

โครงการ 

2. ประสานงานและเตรียม

งาน   

3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การ   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

- สรุปผลการด า เนินงาน

โครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) 

            

 

13. วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

13.1 วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม  มกราคม – พฤษภาคม   2561   

13.2  สถานท่ีจัดกจิกรรม  อ.เมอืง จ.พะเยา    

14. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
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1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวทิยาลัยพะเยา มีความสัมพันธ์อันดกีับสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัด 

ใกล้เคียง 

2. สื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จกัผู้บริหารและบุคลากรของมหาวทิยาลัยพะเยา   

3. สื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมทัีศนคติท่ีดตีอ่มหาวิทยาลัยพะเยาและให้การสนับสนุน

เผยแพร่                                            

ด้านขอ้มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

15. การติดตามและประเมินโครงการ 

 แบบประเมินโครงการ         

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. รหัสโครงการ ……กก6105017 ชื่อโครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพิธีกรมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (UP Model) 

  Comprehensive University    Community Engagement 

  International Publication     Partially World Class     AEC 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ 

 ด้านการวจิัย 

 ด้านบริการวิชาการ 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านการบริหาร 

 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ 

4. ความสอดคล้องกับ Criteria และ CUPT indicator ใน บผ.1 

4.1 Criteria 

 กลุ่มผลิตบัณฑิต ข้อท่ี ……… 

 กลุ่มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ขอ้ท่ี ……… 

 กลุ่มการบริหาร ข้อท่ี ……… 

4.2  CUPT indicator (ถ้าม)ี 

 Core indicator (C.1-C.13) ที่ …………………… …….. 

 Selective indicator (S.1-S.3) ที่ ……………………… …….. 

4.3 ความสอดคล้องกับเล่ม 1 (คิด & คาดหวัง) ของหน่วยงานตนเอง 

 Results (CUPT indicators/ผลการด าเนนิงานท่ีส าคัญ/พันธกิจ) ท่ี  1  2  5  6  8  

 แนวปฏบัิตขิองหน่วยงาน ท่ี   1.1  1.2  1.3  5.1  6.1  8.2  

5. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น (ถ้าม)ี 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน (ระบุหลักสูตร/ชื่อรายวชิา)       

 บูรณาการกับการวิจัย (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)        

 บูรณาการกับการบริการวิชาการ (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)      

 บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม)     

6. ผู้รับผิดชอบ 

6.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ กองกลาง  งานประชาสัมพันธ์ 

6.2 ผู้รับผิดชอบ  นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง  โทร.1013 

6.3 ผู้ประสานงาน      นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง  โทร. 1013 
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7 หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันนิสติมหาวิทยาลัยพะเยายังขาดทักษะในการท าหน้าท่ีพิธีกร นิสิตบางคนจะต้องท าหน้าท่ีพิธีกรบน

เวทีซึ่งนิสิตเหล่านี้ยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในการเป็นพิธีกรท่ีดี นอกจากนี้ยังมีนิสิตหลายคนมีโอกาสได้รับ

หน้าท่ีให้เป็นพิธีกรในงานต่างๆ หรือบางงานไม่ได้จัดเตรียมพิธีกรไว้นิสิตต้องท าหน้าท่ีพิธีกรจ าเป็นให้กับคณะหรือ

หน่วยงานท่ีจัดงาน การพูดบนเวทีใน ฐานะพิธีกรนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก และยากมากส าหรับ ใครหลายๆคนท่ีขาดทักษะ 

โดยเฉพาะการใชค้ าพูด การกลา่วทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีท่ีมีให้เห็นเป็นประจ า ดังนั้น 

การจัดฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรทีดี จึงจะเป็นประโยชน์ท้ังในแง่การพัฒนาตนเอง  การพัฒนา การพูด และการ

พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นการสร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวทิยาลัยพะเยาตอ่ไป 

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคการเป็นพิธีกร ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจนมีทักษะท่ีดี

ได้ในท่ีสุด  

 

8 วัตถุประสงค ์

            8.1 เพื่อให้นิสติท่ีสนใจรับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และท าหน้าท่ี พิธีกรในงานพิธี

การตา่ง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ                                                                                                                    

8.2 เพื่อพัฒนานิสติท่ีเข้าฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการท าหน้าท่ีพิธีกรมากยิ่งขึ้น พรอ้ม ท้ังเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การท างานระหว่างนิสิตท่ีเข้าร่วมอบรม

ด้วยกัน 

8.3 เพื่อค้นหาพิธีกรท่ีมีคุณภาพ ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนท่ีไม่เพียงพอต่อกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้น 

 

9 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของโครงการและคา่เป้าหมาย 

KPI ค่าเปา้หมาย 

ปริมาณ  : ผู้เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกว่า 20 คน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ท่ีอบรม ไปตอ่ยอดใช้

งานได้มากกว่า 1 งาน 

100 

เวลา     : ตัง้แตเ่ดอืน ม.ค.61 – ส.ค. 61  100 

งบประมาณ  : จ านวนเงินท่ีใชใ้นโครงการ 50,000 บาท 
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10 ลักษณะกจิกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ  

  การฝึกอบรม สัมมนา อภปิรายและบรรยาย   การค้นควา้ ส ารวจ วิเคราะห์ ทดสอบและตรวจสอบ 

  การวางระบบ ออกแบบและประดิษฐ์    การให้ค าปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ 

  การให้บริการวจิัย      การให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

  การเขียนทางวิชาการและงานแปล    การให้บริการทางด้านเทคโนโลยกีารศกึษา 

  การให้บริการสารสนเทศ     อื่น ๆ (ระบุ)     

11 งบประมาณด าเนินการที่ขออนุมัติ  

 งบประมาณมหาวิทยาลัย (แผ่นดิน และ/หรือ รายได้)  50,000  บาท   จาก                                            . 

 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก                       บาท จาก                                                           . 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

- ค่าสมนาคุณวทิยากร (2 ท่าน / 4 ชั่วโมง / 1 วัน จ านวน 2 วัน)                           8,000   บาท 

- ค่าอาหาร (เช้า / กลางวัน / เย็น / 30 คน จ านวน 2 วัน)   18,000  บาท 

- ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (2 มื้อ/ วัน  จ านวน 2 วัน)    3,000  บาท 

- ค่าท่ีพัก (1 คืน จ านวน 15 ห้อง)      7,500 บาท 

- ค่าของสัมนาคุณในการดูงาน (ค่าของท่ีระลึก 2 ชิ้น)    6,000  บาท  

- ค่ายานพาหนะ  (น้ ามันเชื้อเพลงรถตูไ้ป-กลับ 1,500 บาท  จ านวน 3 คัน)  4,500  บาท 

- สิ่งของแจกในประชุมสัมนา (50 บาท จ านวน 30 คน)    1,500  บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ     1,500  บาท 

รวมงบประมาณด าเนนิการ                               50,000 บาท 

 

12 แผนด าเนนิงาน (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  แต่งตัง้คณะท างาน 

            

ขั้นด าเนนิการ (D)........................... 

1.ประชุมคณะท างาน  

2.ด าเนนิการจัดโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 

10. รายงานสรุปผลการด าเนนิ

โครงการเสนอผู้บริหาร 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1. ประชุมเพื่อหาขอ้สรุป และหา

แนวทางการปรับปรุงตอ่ไป. 

            

   *** หมายเหตุ ค่าใช้จา่ยสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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13 วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 

12.1 วัน เวลา ในการจัดกจิกรรม มกราคม 61 – มถิุนายน 61 

12.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม มหาวทิยาลัยพะเยาและนอกสถานท่ี(ในจังหวัดใกล้เคียง) 

14 ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

14.1 นสิิตสามารถพัฒนาทักษะทางด้านพิธีกรท่ีด ีสามารถพูดและทหนา้ที่ได้อยา่งไมต่ดิขัด  

14.2 สร้างภาพลักษณท่ี์ดใีห้กับมหาวทิยาลัยพะเยา 

14.3 นสิิตได้รับประสบการณ์ใหม ่และน ามาประยุกใชก้ับชวีติในร้ัวมหาวทิยาลัยพะเยา และภายนอก 

  มหาวทิยาลัย 

15 การติดตามและประเมินโครงการ 

15.1 แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากจัดโครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหาพธีิกรมหาวิทยาลัย 

 พะเยา 

15.2 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของประชาคมมหาวทิยาลัยพะเยา ในงานหรือกิจกรรมตา่งๆท่ี 

           นสิิตในโครงการได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี   
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2.4 เป้าหมายการด าเนินงานประจ าเดือน 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  ตุลาคม 2560 

 

ล า  

ดับ 
รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

2 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

3 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

4 กก 6105011 โครงการนทิรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 10,000 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 

5 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

6 

กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

7 
กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะ

ธง 

8 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิ

สรณ ์
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  พฤศจกิายน 2560 

 
ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส ์ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ์ 

 

3 
กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่

ชุมชน" 

50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

4 
กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าปี

2561 

5,000 นายเอนก    จกัปวง      

5 
กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

6 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

7 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

8 
กก 6105011 โครงการนทิรรศการเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 

10,000 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 

9 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

10 

กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

11 
กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

12 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  ธันวาคม 2560 

 

ล า 

ดับ 
รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส ์ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 
กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่

ชุมชน" 

50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

4 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

5 
กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

6 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

7 กก 6105009 โครงการ Meeting of the Mind ปีท่ี 8 100,000 นางชัชชญา  ถูกจิตร 

8 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

9 กก 6105011 โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 10,000 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 

10 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

11 

กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

12 
กก 6105014 โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

13 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  มกราคม 2561 

ล า 

ดับ 
รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

4 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

5 
กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

6 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

7 กก 6105009 โครงการ Meeting of the Mind ปีท่ี 8 100,000 นางชัชชญา  ถูกจิตร 

8 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

9 กก 6105011 โครงการนทิรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 10,000 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 

10 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

11 

กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

12 
กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลยัพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

13 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 

14 
กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปท่ีี 8 

180,000 นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ ์

15 

กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2561 

ล า 

ดับ 
รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 
กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

3 

กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

4 

กก 6105004 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มจีติบริการต่อ

ผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน 

40,000 นางสาวอธิษฐาน    อนิวงศ์

วรรณ 

นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

5 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

6 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

7 
กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธิ 

8 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

9 กก 6105009 โครงการ Meeting of the Mind ปีท่ี 8 100,000 นางชัชชญา  ถูกจิตร 

10 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

11 กก 6105011 โครงการนทิรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 10,000 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 

12 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

13 
กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

14 
กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

15 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 

16 
กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปท่ีี 8 

180,000 นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ ์

17 

กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา1

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 

กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิติงาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

4 

กก 6105004 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มจีติบริการต่อ

ผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน 

40,000 นางสาวอธิษฐาน    อนิวงศ์

วรรณ 

นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

5 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

6 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

7 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

8 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

10 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

11 
กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

12 
กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

13 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 

14 
กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปท่ีี 8 

180,000 นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ ์

15 

กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 

 

 



102 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  เมษายน 2561 
 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 

กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

4 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

5 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

6 
กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

7 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

8 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

10 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

11 

กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

12 
กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

13 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 

14 
กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปท่ีี 8 

180,000 นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ ์

15 

กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2561 

 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 
กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 

กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 

กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

4 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

5 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าป2ี561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

6 
กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

7 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

8 
กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

10 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

11 

กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

12 
กก 6105014 โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

13 
กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 

14 
กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปท่ีี 8 

180,000 นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ ์

15 

กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 

 

 

 



104 

 

  เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  มิถุนายน 2561 
 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร    กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร    ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

4 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

5 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าปี2561 5,000 นายเอนก    จกัปวง      

6 กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

7 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ              

8 กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

10 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

11 กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

12 กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

13 กก 6105015 โครงการเครอืขา่ยประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องคก์ร มพ. ปีท่ี 8   

100,000 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานจิสรณ์ 

14 กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปท่ีี 8 

180,000 นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ ์

15 กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 

 

 

 



105 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2561 
 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -

eDocument ประจ าป ี2561 

60,000 นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ ์

2 กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง 

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

3 กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

4 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

5 กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองหอ้งประชุม

ออนไลน ์

 นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

6 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  นางสาวรัตนา  ขัตธ ิ

7 กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าป ี2561 

 

500,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

นายบรรเจิด หงษ์จักร 

9 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 35,000 นายณรงค์  วงคไ์ชย 

10 กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

มหาวทิยาลัยผ่านสื่อสังคม 

 

30,000 นายบรรเจิด หงษ์จักร 

11 กก 6105014 โครงการนักวจิัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบ

สื่อมวลชน 

50,000 นางสาวสุคนธ์ทิพย ์กันทะธง 

12 กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  สิงหาคม 2561 
 

ล า 
ดับ 

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1 กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

ประจ าป ี2561 

3,000 นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ ์

 

2 กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏบัิตงิาน

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลยัพะเยา 

261,460 นางสาวสริิพร        กาจินา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อนิวงค์

วรรณ 

3 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 50,000 นายอนุชา  เสริมสุข 

4 กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. ค้นหา

พธีิกรมหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000 นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF PHAYAO 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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บทที่ 3   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามกองท ุน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น               3,853,000   บาท                 

ได้น ามาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามกองทุน ดังน้ี 

1. กองทุนเพื่อการศึกษา      จ านวน        2,145,870     บาท 

2. กองทุนวิจัย      จ านวน   -    บาท 

3. กองทุนบรกิารวชิาการ    จ านวน   -    บาท 

4. กองทุนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม   จ านวน          200,000     บาท 

5. กองทุนสนิทรัพย์ถาวร    จ านวน          532,670     บาท 

6. กองทุนกจิการนิสติ     จ านวน   -    บาท 

7. กองทุน อื่น ๆ..กองทนุอดุหนนุทั่วไป..   จ านวน         974,460      บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF PHAYAO 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แผนงานการจัดการศึกษาอดุมศึกษา 

กองทุนเพื่อการศึกษา 

แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

แผนงานการจัดการศึกษาอดุมศึกษา 

กองทุนเพื่อการศึกษา 

กองทุน / รายการ  จ านวนเงนิใหม่  รวม 

งบประมาณ  3,853,000  

     ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิง่ก่อสร้าง 

        ครุภัณฑ์     532,670  

1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้า               10,980       

2) ครุภัณฑ์ส านักงาน             199,990       

3) ครุภัณฑ์พาหนะ              32,500       

4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            136,000       

5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            153,200       

     ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  2,127,870  

        คา่ตอบแทน     430,000  

1) คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิาร            360,000       

2) คา่ท าการนอกเวลา              70,000       

  คา่ใช้สอย     1,177,850  

1) คา่จ้างเหมาบรกิาร            592,100       

2) คา่เชา่เครื่องถา่ยเอกสาร            192,000       

3) คา่ซ่อมแซม/คา่บ ารุงรักษา              80,000       

4) คา่เบี้ยประกันภยั/ภาษีรถยนต ์              55,000       

5) คา่เบี้ยเลีย้ง คา่เชา่ที่พัก และค่าพาหนะ            172,350       

6) คา่เบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากรกองกลาง               11,400       

7) คา่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ประสานงานกรุงเทพ              30,000       

8) คา่สนับสนนุกจิกรรมภายนอก              45,000       

คา่วัสด ุ       520,020  
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1) วัสดุอืน่ๆ              15,780       

2) วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น            200,000       

3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              41,360       

4) วัสดงุานส านักงาน            196,800       

5) วัสดุคอมพิวเตอร์              34,800       

6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่              25,200       

7) วัสดุงานบา้นงานครัว                6,080       

     ค่าสาธารณูปโภค 

        คา่สาธารณูปโภค  18,000  

1) คา่โทรศัพท์ผูอ้ านวยการ        18,000      

     เงินอุดหนุน 

     974,460  

 1.  โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 2561      60,000       

 2.  โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 2561         3,000       

 3.  โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง"      261,460       

 4.  โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของกองกลาง  -    

 5.  โครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ีจิตบริการต่อผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน        40,000       

 6.  โครงการพัฒนาระบบ up-meeting  -    

 7.  โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุม online  -    

 8.  โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน"       50,000       

 9.  โครงการ Clean & Clear DOGA         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 ที่เบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณส่วนกลาง   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       
แผนงานการจัดการศึกษาอดุมศึกษา 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 

แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กองทุนศิลปวัฒนธรรม 

   งบเงนิอุดหนุน 

      อุดหนุนท านุบ ารงุศิลปและวัฒนธรรม 

         

200,000  

1) โครงการวันสถาปนามหาวทิยาลยั      200,000       

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF PHAYAO 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ภาคผนวก  
 

- แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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เล

ขที่ 

รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

สนับสนุนแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมา

ณ (บาท) 

จ านวนตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จของ

โครงการ 
Results 

ที่ 

แนวปฏิบัติ

ที่ 

โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

1 กก 6104019 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8  

ปี 

  นางสาวหัทยา  หมั่นงาน 200,000 16-17 กรกฎาคม  2561 

 รวมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

โครงการด้านการบริหาร   

2 กก 6105001 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ UP -eDocument 

ประจ าปี 2561 

3, 4 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 

4.5, 4.6 

นายนวพล  ธุระเสร็จ 

นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ 

60,000 พฤศจกิายน 2560 –

กรกฎาคม 2561 

 

3 กก 6105002 โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปี 2561 

4 4.1, 4.2, 

4.3,  4.6 

นายกฤษณะ ทุ่งหลวง  

นายอดิสร ผลศุภรักษ์ 

3,000 พฤศจกิายน 2560-

สิงหาคม 2561 

 

4 กก 6105003 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 1.1, 1.2, 1.3 นางสาวสิรพิร        กาจนิา 

นางสาวอุณาโลม    อนุพันธ์ 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

นางสาวอธิษฐาน    อินวงค์

วรรณ 

261,460 กุมภาพันธ์-สิงหาคม 

2561 
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5 กก 6105004 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการต่อ

ผูร้ับบริการและผู้ร่วมงาน 

3 3.1, 3.2, 

3.3 

นางสาวอธิษฐาน    อินวงศ์

วรรณ 

นางสาวสิรพิร        กาจนิา 

นางสาวกนกพร      ปาผัด 

 

40,000 กุมภาพันธ์-สิงหาคม 

2561 

6 กก 6105005 โครงการ ม.พะเยา "ธารน้ าใจ หลั่งไหลสู่ชุมชน" 7 7.1 นายอนุชา  เสริมสุข 50,000 ตุลาคม 2560 - 10 

สิงหาคม 2561 

 

7 กก 6105006 โครงการClean&Clear DOGA ประจ าปี2561 1 1.7 นายเอนก    จักปวง      5,000 ตุลาคม 2560 -มิถุนายน 

2561 

 

8 กก 6105007 โครงการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ 4 4.2, 4.6 นางสาวรัตนา  ขัตธิ  - พฤศจกิายน 2560-

กรกฎาคม 2561 

 

9 กก 6105008 โครงการพัฒนาระบบ up-meeting 4 4.2, 4.6 นางสาวรัตนา  ขัตธิ                - ตุลาคม2560-กรกฎาคม 

2561 

 

10 กก 6105009 โครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 8 7,8 7.1, 8.1 นางชัชชญา  ถูกจติร 100,000 ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 

2561 

 

11 กก 6105010 โครงการ UP Channel ประจ าปี 2561 7 7.1, 7.2, นายณรงค์  วงค์ไชย 500,000 ตุลาคม – กรกฎาคม 
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 7.3 นายบรรเจดิ หงษ์จักร 2561 

 

12 กก 6105011 โครงการนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ 7 7.1, 7.2 นายรัตนพงษ์  ธ ารงทอง 10,000 ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 

2561 

 

13 กก 6105012 โครงการพัฒนาเครือข่ายสู่ชุมชน 2561 1, 5, 6 1.1, 1.2, 

1.3, 5.1, 

5.2, 6.1 

นายณรงค์  วงค์ไชย 35,000 ตุลาคม 2560 – 

กรกฎาคม 2561 

 

14 กก 6105013 โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ผา่นสื่อสังคม 

7, 8 7.1, 7.2, 

7.3, 8.2 

นายบรรเจดิ หงษ์จักร 30,000 ตุลาคม 2560 – 

กรกฎาคม 2561 

15 กก 6105014 โครงการนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพบสื่อมวลชน 6, 7, 8 6.1, 7.1, 

8.1, 8.2 

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง 50,000 ตุลาคม 2560 – 

กรกฎาคม 2561 

 

 

16 กก 6105015 โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กร มพ. ปีที่ 8   

1, 3 , 5 1.1, 1.2, 

1.3, 5.1, 

6.1, 

นางฐานนันท์นาฎ  ฐานิจ

สรณ์ 

100,000 ตุลาคม - มิถุนายน 2561 

 

17 กก 6105016 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนกับม.

พะเยา ปีที่ 8 

5, 6, 7 5.2,6.1,7.1, 

7.2 

นางสาวกนกวรรณ  

ประภากรณ์ 

180,000 มกราคม – พฤษภาคม 

2561 
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18 กก 6105017 โครงการ UP. Mc. Star CONTEST. คน้หาพิธีกร

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1, 2, 5, 

6, 8 

1.1,1.2,1.3, 

5.1.6.1,8.2 

นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 50,000 มกราคม  - สิงหาคม

2561 

 รวมทั้งสิ้น 1,674,460  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ตารางกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการที่ไม่ใช่โครงการ  

ล าดับ ชื่อกิจกรรม Results ที่ แนวปฏิบัติที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ วัน/เดือน/ปี    ที่ด าเนินการ 

1 * การประชาสัมพันธ์ขา่วสารผ่าน Facebook Instagram 

Twitter 

8 8.2 นางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ 

นางชัชชญา  ถูกจติร 

 

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

2 * พัฒนาระบบโทรศัพท์เป็นระบบดิจติอล 8 8.3 นางสาวสุคนทิพย์  กันทะธง 1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

3 * สนับสนุนกิจกรรมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 5 5.1,5.2 นางชัชชญา  ถูกจติร 

นางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ 

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

4 * ปรับปรุงคูม่อืการปฏิบัติงาน 3 3.2 หัวหนา้งานแตล่ะงาน 1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

5 

 

 

* พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารดา้นการประชาสัมพันธ์ 4 4.1,4.4 นางฐานนันท์นาฎ  ฐานิจสรณ์ 1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 
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6 * ประเมนิสมรรถนะหลักเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1,2,3 1.4,2.1,2.2,3.5 นางสาวสิรพิร  กาจนิา 1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

7 * จัดกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”เกี่ยวกับประสบการณจ์ากการ

ถอดบทเรียนหรอืจากการปฏิบัติงานหรอืองค์ความรู้ของ

ตนเองหรอืงานที่รับผดิชอบอยู่ 

1 1.3 ผูอ้ านวยการกองกลาง 

หัวหนา้งานธุรการ 

หัวหนา้งานประชุมและพิธีการ 

หัวหนา้งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

8 * ปรับปรุงภาระงานให้มกีารสอดคล้องตอ่การปฏิบัติงาน 1 1.4,1.6 หัวหนา้งานแตล่ะงาน 1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

9 

* จัดท าประกาศ / ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใชร้ะบบ

สารสนเทศ 

4 4.5 เจ้าของโครงการแตล่ะ

โครงการ ผูอ้ านวยการ

กองกลาง ผูร้ับผิดชอบ 

 

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

10 * จัดท าแบบประเมินผลการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อปรับปรุง

และพัฒนา 

- กิจกรรมการประเมินผล 

3,4 3.7,4.6 เจ้าของโครงการแตล่ะ

โครงการ 

 

1ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 

 


