
ต.ค.-60
นต6105002

โครงการการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT QA ประจําป

การศึกษา 2559
ฝายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  พวงผกา 30,000.00       

นต6101004 โครงการสงเสรมิการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ ฝายวิชาการ ผศ.กันยกัญญา  ชนะพล 150,000.00      

นต6101013 ศึกษาดูงานนิติวิทยาศาสตร ฝายวิชาการ อ.อุดมศักดิ์  ชนะพล 10,000.00        

นต6103001 โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายผานสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยชวยเหลอืฯ อ.พลอยขวัญ นายศราวุฒิ         10,000.00

นต6103002 โครงการใหคําปรึกษาทางกฎหมายโดยคลินิกกฎหมาย ศูนยชวยเหลอืฯ อ.พลอยขวัญ นายศราวุฒิ         10,000.00

นต6101015 โครงการจัดทําวารสารนิติศาสตร ศูนยพัฒนาตําราฯ  ฉัตรนรงค        60,000.00

นต6101009 โครงการสงเสรมิศักยภาพการแขงขันทางวิชาการของนสิติ ฝายวิชาการ อ.พิษณุ  จุฑามณี       100,000.00

นต6101020 โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ ดวงชีวัน ไมใชงบฯ

นต6104002 โครงการรณรงคการแตงถูกระเบียบและแตงกายชุดพื้นเมือง ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ  ดวงชีวัน ไมใชงบฯ

นต6101029 โครงการจัดทําจุลสารนิสิตนติศิาสตร ฝายกิจการนิสิต อ.กาญจนุรัตน  ดวงชีวัน ไมใชงบฯ

นต6101030 โครงการทบทวนการเรียนการสอนโดยนิสิตผานส่ือออนไลน ฝายกิจการนิสิต อ.กาญจนุรัตน  ดวงชีวัน ไมใชงบฯ

พ.ย.-60 นต6101002 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิตใหอยูและเรียนอยางมคีวามสุข ฝายวิชาการ อ.อภินันท  มัสยา 40,000.00       

นต6101017 โครงการพัฒนาศักยภาพศิษยเกา ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ  ดวงชีวัน 30,000.00       

นต6101022 โครงการคายนติอิาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 10 ฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต  ดวงชีวัน 30,000.00       

นต6101027 โครงการมหกรรมกีฬาและประกวดผูนําเชียร ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ  ดวงชีวัน 25,000.00       

นต6101021 โครงการนักกฎหมายปนรอยยิ้มสูชุมชน ครั้งท่ี 2 ฝายกิจการนิสิต ชมรมจิตอาสาคณะฯ ดวงชีวัน          5,000.00

นต6101010 โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฝายวิชาการ ดร.ธติิ  มัสยา         10,000.00

ธ.ค.-60 นต6101003 โครงการสงเสรมิการเรียนรูดวยตนเองและแสดงผลงานของนิสิต ฝายวิชาการ อ.ทัศนะ  พวงผกา 10,000.00        

นต6101018 โครงการศึกษาดูงานและอบรมผูนํากิจกรรมคณะนติศิาสตร ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ  ดวงชีวัน 50,000.00       

ผูประสานงาน งบประมาณ

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏทิินดําเนนิกจิกรรม/โครงการในแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หนวยงาน ผูรับผิดชอบ



ผูประสานงาน งบประมาณเดือน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หนวยงาน ผูรับผิดชอบ

ม.ค.-61
นต6105005

โครงการศึกษาดูงานและการจัดการความรูบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

สรางจิตสํานกึแหงการใหบริการ
ฝายบริหาร ผศ.เกียรติศักดิ์  นทีสุทธ์ิ 50,000.00       

นต6101001 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการศึกษาตอแกคณาจารย ฝายวิชาการ อ.ปราณี  ชนะพล 35,000.00       

นต6104001 โครงการสานสัมพันธลูกรพีศรี มพ. ฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต  ดวงชีวัน 10,000.00        

นต6101025 โครงการปฐมนิเทศและแสดงความยินดแีกบัณฑิต ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ  ดวงชีวัน 20,000.00       

นต6101014 โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ศูนยพัฒนาตําราฯ  ฉัตรนรงค 100,000.00      

นต6102002 โครงการพัฒนาและสงเสรมิการทําวิจัยของบุคลากรคณะนติศิาสตร ศูนยวิจัยฯ  นิตตอลิน 20,000.00       

นต6101006
สัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของคณาจารย

ฝายวิชาการ อ.จีรวรรณ  จุฑามณี 46,000.00       

ก.พ.-61 นต6103003 โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน ศูนยชวยเหลอิฯ นายศราวุฒิ 80,000.00       

นต6101016 โครงการเลอืกตัง้คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา 2561 ฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ดวงชีวัน          5,000.00

นต6105006 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร ฝายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  มัสยา 35,000.00       

มี.ค.-61 นต6101011 การสัมมนาทวนสอบความรู พัฒนาบุคลกิภาพและปจฉิมนเิทศ ฝายวิชาการ อ.วารุณี นติตอลิน         10,000.00

นต6101012 เวทเีสวนาวิชาการ ประจําป 2561 ฝายวิชาการ อ.พลอยขวัญ ทรงพันธ        30,000.00

นต6101026 โครงการแขงกฬีา 14 สถาบันภาคเหนือ (ลูกรพีนิติสัมพันธ) ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ ดวงชีวัน        30,000.00

เม.ย.-61 นต6105004 โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น ฝายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  นทีสุทธ์ิ 30,000.00       

พ.ค.-61 นต6101019 โครงการนิติฯ แบกกระเปาเปดประสบการณตะลุยเอเซีย รุนที่ 2 ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ ดวงชีวัน        70,000.00

มิ.ย.-61 นต6105001 โครงการสัมมนายุทธศาสตรและจัดทําแผนกลยุทธคณะนิติศาสตร ฝายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  จุฑามณี 250,000.00     

นต6101008 โครงการสงเสรมิการฝกประสบการณทางวิชาชีพกฎหมายของนิสิต ฝายวิชาการ ผศ.นริษรา นายศราวุฒิ 10,000.00        

นต6101023 สานสัมพันธนิสิตกิจกรรมจากรุนพี่สูรุนนอง ฝายกิจการนิสิต อ.กาญจนุรัตน ดวงชีวัน 20,000.00       



ผูประสานงาน งบประมาณเดือน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หนวยงาน ผูรับผิดชอบ

ก.ค.-61 นต6105003 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ฝายบริหาร ผศ.ดร.ภัทราวรรณ  ทรงพันธ 50,000.00       

นต6101007 โครงการปรับพื้นฐานเตรียมพรอมและแนะนําแกนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฝายวิชาการ อ.นภิาภรณ  ทรงพันธ 5,000.00         

นต6101024
โครงการรับรายงานตัวนิสิตใหม ผูปกครองพบผูบรหิารและบมเพาะตนกลานักกฎหมายเพื่อ

ความเปนเลิศ
ฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต  ดวงชีวัน 10,000.00        

นต6104003 โครงการแหเทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 2561 ฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ดวงชีวัน 2,000.00         

ส.ค.-61 นต6101005 โครงการวันรพีนอมรําลึกพระบดิาแหงกฎหมายไทย ฝายวิชาการ อ.ประฐมพงษ  ทรงพันธ 60,000.00       

นต6104004 โครงการไหวครูและรับติ้ง ไทดคณะนติศิาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ฝายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ดวงชีวัน 5,000.00         

นต6101028 โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลกิภาพนสิติ ฝายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ  ดวงชีวัน 10,000.00        

ก.ย.-61 -


