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รายงานความก้าวหน้า 

ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการ 

กองกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ค าน า 

 

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท ารายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน               

(Super KPI) และแผนปฏิบัติการกองกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – 

มีนาคม 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผน

ปฏิบัติการกองกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

       กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)           

และแผนปฏิบัติการกองกลางฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลางและการ

บริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และขอขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้           

ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผน

ปฏิบัติการกองกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 6 เดือน 

 

  

 

         นางณัฐธิดา  ชาวน่าน 

         ผูอ้ านวยการกองกลาง 
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รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการกองกลาง 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ 

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็น

มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553  และกองกลาง

ได้จัดตั้งขึน้ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการแบ่งหนว่ยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553  ได้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย 

กองกลาง  กองการเจ้าหน้าที่  กองกิจการนิสิต  กองคลัง กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ กองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติพิการ 

                 โดยกองกลางได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน คือ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ              

งานเลขานุการผูบ้ริหาร งานประชาสัมพันธ์  และงานประสานงาน 

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 50(1/2556)             

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอยู่ภายใต้การดูแล

ของกองกลาง จึงได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งาน 1 หน่วย คือ งานธุรการ  งานประชุมและพิธีการ            

งานเลขานุการผูบ้ริหาร งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน และหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่  4/2557 เมื่อวันที่  30 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ย้ายบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหารไปสังกัด                

กองการเจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และกองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา ทั้งนี ้เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน กองกลางจึงได้แบ่งการบริหาร

จัดการออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย คือ 

1. งานธุรการ 

2. งานประชุมและพิธีการ 

3. งานประชาสัมพันธ์ 

4. งานประสานงาน 

5. หน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานเพื่อให้สอดคล้อง

และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศ เรื่องการ

ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน ซึ่งประกาศ ณ วันที่  28 พฤษภาคม 2563                    

โดยให้โอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์  ร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ เป็นหน่วยงานย่อย 

ระดับงานภายในกองกลาง  

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  23 (2/2563) เมื่อวันที่                          

22 มกราคม 2563 มีมติใหโ้อนย้ายร้านของที่ระลึก ไปสังกัดส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้ง 

ให ้“ ยุบเลิกหน่วยบริหารน้ าดื่ม ” สังกัดกองกลาง และยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงาน

ของหน่วยบริหารน้ าดื่ม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยใหม้ีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
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น.ส.อุณาโลม  อนุพันธ ์หัวหน้างาน 

น.ส.อธิษฐาน อนิวงศ์วรรณ 

น.ส.สิริพร กาจินา 

น.ส.กนกพร ปาผัด 

นายอดิสร ผลศุภรักษ์ 

นายกฤษณะ ทุ่งหลวง 

นายนวพล ธุระเสร็จ 

น.ส.เมธิน ี จันกา 

นายเอนก จักปวง 

นายนันทวัฒน์   เมืองช้าง 

นางตราการณ์ ไชยา      คนงาน 

นายผดุง   ไชยบุตร  คนงาน 

 

น.ส.รัตนา ขัตธิ หัวหน้างาน 

นายอนุชา เสรมิสุข 

น.ส.หัทยา หมั่นงาน 

น.ส.ขนิษฐา เพชรส์ารกิิจ 

นางศรีวรรณ  ฟูแสง 

 

น.ส.กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างาน 

น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ 

น.ส.ธิดาเดือน อุตยานะ 

น.ส.ชัชชญา   ถูกจิตร 

น.ส.สุคนธ์ทิพย์ กันทะธง 

นายปราการ บุญมาวงศ ์

นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 

นายพศิุทธ์              จิโรจน์กุล 

นายณรงค์    วงค์ไชย 

นายบรรเจิด หงษ์จกัร 

น.ส.นรศิรา ศูนย์กลาง 

น.ส.กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างาน 

น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ 

น.ส.ธิดาเดือน อุตยานะ 

น.ส.ชัชชญา   ถูกจิตร 

น.ส.สุคนธ์ทิพย์ กันทะธง 

นายปราการ บุญมาวงศ ์

นายรัตนพงษ์ ธ ารงทอง 

นายพศิุทธ์ จิโรจน์กุล 

นายณรงค์ วงค์ไชย 

นายบรรเจิด หงษ์จกัร 

น.ส.นรศิรา ศูนย์กลาง 

 

น.ส.กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างาน น.ส.กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างาน 

นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง หัวหนา้งาน 

น.ส.วรรณา เสรมิสุข 

นายพรีพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล 

น.ส.ธาราทิพย์  สูงขาว 

  

  

  

  

  

  

น.ส.กัญญาภัทร ศรีอาจ หัวหน้างาน 

น.ส.วรัญญา จารุชัยสิทธิกุล 

นายสมศักดิ ์ บุญประเสรฐิ 

นายประภาส เสรฐิสอน 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา    

บริการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน 

ปณิธาน   

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) 

วสิัยทัศน์ 

  เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านการสื่อสารองค์กร ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์               

ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยสู่สากล 

พันธกิจ 

1. ด าเนินการจัดระบบงานสารบรรณ และบริการไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการบริการที่

รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา 

2. จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบริการการใช้ห้องประชุม และจัดงานพิธีการ

ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ 

3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  ตลอดจน

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย             

และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสู่สากล 

5. บริการประสานงาน อ านวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร และผู้บริหารมหาวิทยาลัย                      

ณ ศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯ 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
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เป้าประสงค์ 

1. เป็นหนว่ยงานที่มรีะบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นหนว่ยงานที่มรีะบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ 

ที่ดตี่อสาธารณชน 

3. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู ้ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จรยิธรรม 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน 

5. เป็นหนว่ยงานทีส่นับสนุนด าเนินงานด้านต่างประเทศภายใต้การบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
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2. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

 การรายงานผลการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกอง พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผล         

และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยาและเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองคป์ระกอบของการรายงาน ดังนี้ 

1) การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ราย 6 เดือน) 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดือน) 
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3. รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองกลาง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน) 

 

ผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากองกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ราย 6 เดือน) 
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โครงการประจ าปี 2563 (งบประมาณกองกลาง) 

ล าดับ โครงการ งบตั้งต้น งบหลังโอน ใช้ไป คงเหลือ 

1  โครงการคนดีศรกีองกลาง               10,000.00           10,000.00                   -            10,000.00  

2  โครงการ meeting of the mind              100,000.00          100,000.00         100,000.00                  -    

3  โครงการ smart doga               25,000.00           25,000.00                   -           25,000.00  

4  โครงการ smart system                7,800.00            7,800.00                   -             7,800.00  

5  โครงการ ตม.และจัดหางาน               20,000.00           20,000.00                   -           20,000.00  

6  โครงการเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์              100,000.00          100,000.00            1,500.00         98,500.00  

7  โครงการเครือข่ายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา               42,500.00           42,500.00                   -           42,500.00  

8  โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร              127,500.00          127,500.00            9,400.00         118,100.00  

9  โครงการเครือข่ายผู้น าชุมชน               42,500.00           42,500.00                   -           42,500.00  

10  โครงการจัดท าสินค้าส่งออกต่างประเทศ                 1,000.00             1,000.00                   -             1,000.00  

11  โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ นสิิต ป.ตรี               95,000.00           95,000.00          69,600.00         25,400.00  

12  โครงการชมรมภาษาและวัฒนธรรม               50,000.00           50,000.00          50,000.00                  -    

13  โครงการเชื่อมสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชน              100,000.00          100,000.00                   -          100,000.00  

14  โครงการปรับแผนกลยุทธ์             375,000.00           75,000.00                   -           75,000.00  

15  โครงการผลติสื่อเพื่อภาพลักษณ์องค์กร               10,000.00           10,000.00                   -            10,000.00  



16 
 

 

โครงการในแผน ที่เบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณ ส่วนบริหาร 

ล าดับ โครงการ   งบประมาณ    
 งบประมาณ 

หลัง เพิ่ม/ลด   
 เคลียร์เงนิ   คงเหลือ  

1  โครงการ meeting of the mind            100,000.00              100,000.00                 -    

2  โครงการ up channel           400,000.00                        -        400,000.00  

3  โครงการ internation awareness and mobility             50,000.00               47,638.00         2,362.00  

4  โครงการพัฒนาความเป็นสากลส าหรับนิสิตบุคลากร        10,000,000.00           2,253,696.00    7,746,304.00  

5  โครงการ UP CSR สู่ UP CSV           337,000.00               37,370.00      299,630.00  

6  โครงการท าบุญขึ้นปีใหม่             35,000.00               28,242.00         6,758.00  

รวม     10,922,000.00               -          2,466,946.00   8,455,054.00  

 

 

 

16  โครงการพัฒนา web site ภาษาอังกฤษ มพ.               10,000.00           10,000.00                   -            10,000.00  

17  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับ บุคลากร               45,000.00           45,000.00                   -           45,000.00  

18  โครงการอบรมการเขียนหนังสอืราชการ               45,000.00           45,000.00                   -           45,000.00  

รวม         1,206,300.00        906,300.00       230,500.00       675,800.00  
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รายงานผลความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดส าคัญ Super KPI ของรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจ าปี 2563 (ราย 6 เดือน) 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการในปี 2563 (ราย 6 เดือน) 

ล าดับ โครงการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

1 โครงการ UP CSR สู่  

UP CSV 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1   

การเตรียมคนและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  

การบริการวิชาการ       

เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม      

และประเทศ 

1.1 ให้โอกาส สนับสนุน

การศกึษาและการเรียนรู้ 

 

 

3.2 น าความรูท้างวิชาการ 

วิชาชีพ งานวิจัย 

และนวัตกรรมสู่การพัฒนา

ชุมชน  

1.1.1 สร้างความรว่มมอืกับโรงเรยีนในการพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียนตัง้แตร่ะดับมัธยมศกึษา 

 

 

3.2.1 ให้อุทยานการเรียนรู้ประสานงานบริการ

วิชาการ อย่างเป็นระบบและบูรณาการรว่มกัน

กับคณะ จัดท าระบบฐานข้อมูลชุมชน 

และรวบรวมการบริการวิชาการ 1 คณะ 1 โมเดล 

ส ารวจความตอ้งการของชุมชนและให้บริการ

วิชาการที่ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 
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2 ท าบุญเนื่องในวันขึน้ปีใหม ่

ประจ าปี 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4    

การเสริมสร้าง 

และส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 

4.2 สร้างความตระหนัก

และรับรู้ ปลูกฝังความ 

เป็นไทย (Thainess) 

4.2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 

3 โครงการ International 

Awareness and Mobility 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5   

การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล

หรอืนานาชาติ 

5.1 จัดระบบ กลไก และ

สิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุก

พันธกิจให้เป็นสากล 

เพื่อรองรับการก้าวสู่

นานาชาติ 

5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

5.1.2 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับงาน

วิเทศสัมพันธ์ให้ท างานเชิงรุกในการประสานงาน

กับหนว่ยงานต่างประเทศรองรับทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น

นานาชาติ 

5.2.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื (Network)  

กับสถาบันในต่างประเทศเพื่อเคลื่อนย้าย 

และแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสติและบุคลากร 

ด้วยกิจกรรม/ความรว่มมอืด้านวิชาการ 
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4 โครงการเครือข่ายนักวิเทศ

สัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 

การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล

หรอืนานาชาติ 

5.1 จัดระบบ กลไก  

และสิ่งแวดล้อม สนับสนุน

ทุกพันธกิจให้เป็นสากล  

เพื่อรองรับการก้าวสู่

นานาชาติ 

5.1.2 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับงาน

วิเทศสัมพันธ์ให้ท างานเชิงรุกในการประสานงาน

กับหนว่ยงานต่างประเทศ รองรับทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น

นานาชาติ 

5 โครงการชมรมภาษาและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล

หรอืนานาชาติ 

5.1 จัดระบบกลไกและ

สิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุก

พันธกิจให้เป็นสากลเพื่อ

รองรับการก้าวสู่ 

นานาชาติ 

5.1.2 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับงาน

วิเทศสัมพันธ์ให้ท างานเชิงรุกในการประสานงาน

กับหนว่ยงานต่างประเทศ รองรับทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น

นานาชาติ 

6 โครงการพัฒนาความเป็น

สากลส าหรับนิสิตและ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยาพ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5    

การเสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล

หรอืนานาชาติ 

5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

5.2.1 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื (Network) กับ

สถาบันในต่างประเทศเพื่อเคลื่อนย้าย 

และแลกเปลี่ยน (Mobility) นิสติ และบุคลากร 

ด้วยกิจกรรม/ความรว่มมอืด้านวิชาการ 
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7 Meeting of The Mind  

ปีที่ 10 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

6.1 พัฒนาระบบบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

6.2 พัฒนาการสื่อสาร

องค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

6.1.3 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม 

(Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

6.2.3 จัดเวทีสาธารณะ กิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ 

อย่างสม่ าเสมอเพื่อพบปะสร้างสัมพันธภาพ 

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นมุมมองกับผูบ้ริหาร

และบุคลากร 

8 โครงการเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กร มพ.ปีที่ 10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   

การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

6.1 พัฒนาระบบบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล6.2 

พัฒนาการสื่อสารองคก์ร     

และกิจกรรมสัมพันธ์ 

 

 

 

6.1.3 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนรวม 

(Partnership culture) และวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

6.2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยหลายช่องทางให้มปีระสิทธิภาพ      

มีแบบแผนรวดเร็ว สามารถติดตามและ

ตรวจสอบได้ 

6.2.2 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ใหท้ าหน้าที่

วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการตามพันธกิจที่

สร้างชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 

สร้างการรับรู้และใช้ในการติดตอ่กับองค์กร

ภายนอก 
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9 โครงการพัฒนา Website 

ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย

พะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

6.2 พัฒนาการสื่อสาร

องค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ 

6.2.2 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ใหท้ าหน้าที่

วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการตามพันธกิจที่

สร้างชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ 

สร้างการรับรู้และใช้ในการติดตอ่กับองค์กร

ภายนอก 

10 โครงการพัฒนาระบบ

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6  

การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

6.4 พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการองค์กรใหม้ีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

6.4.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุก

ภารกิจให้มีความคล่องตัวไม่ทับซ้อน 
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