
ต.ค. 62 634101485
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิตโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ  ผศ.ธีระพันธ์ ฉัตรนรงค์      170,000.00 

634101496 โครงการส่งเสริมพัฒนานิสิตด้านกระบวนการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ฝ่ายวิชาการ  ผศ.อุดม นิตต์อลิน       30,000.00 

634101357 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ฝ่ายวิชาการ  รศ.กันย์กัญญา กฤตพร       50,000.00 

634101499 โครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางวิชาการของนิสิต
ฝ่ายนวัตกรรมการ

สอนฯ
อ.พลอยขวัญ จุฑามณี

     100,000.00 

634101242 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ งานวิเทศสัมพันธ์  อ.ปิยอร ฉัตรนรงค์ 50,000.00       

พ.ย. 62 634101272 โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.1 ฝ่ายวิชาการ  ผศ.ธีระพันธ์ ทรงพันธ์       50,000.00 

634105029 โครงการอบรมสัมมมาเพ่ือฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย
ศูนย์ให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมาย
 ผศ.สุวิทย์ ศราวุฒิ       50,000.00 

634101275 โครงการปรับภูมิทัศน์คณะนิติศาสตร์ให้เป็นสากล งานวิเทศสัมพันธ์  อ.ปิยอร นิตต์อลิน 20,000.00       

634101567 โครงการสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ MIS ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน        10,000.00 

ธ.ค. 62 634101326 โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ฝ่ายวิชาการ  อ.นิภาภรณ์ นทีสุทธ์ิ        40,000.00 

634101584 โครงการแสดงความยินกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตนิติศาสตร์
ฝ่ายนวัตกรรมการ

สอนฯ
 อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน        40,000.00 

634101354 โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ให้มีความเป็นสากล งานวิเทศสัมพันธ์  อ.ปิยอร กฤตพร        10,000.00 

ม.ค. 63
634101565 โครงการสัมมนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ธีระพันธ์ จุฑารัตน์       50,000.00 

634101042 โครงการ Pre Election ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน 40,000.00       

634101113 โครงการชมรมสโมสรฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน         5,000.00 

634101171 โครงการนิติศาสตร์จิตอาสา ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน 40,000.00       

634105027 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน
ศูนย์เผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมาย
 อ.พลอยขวัญ ศราวุฒิ        70,000.00 

634105026 โครงการแผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านรายการวิทยุ
ศูนย์เผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมาย
 อ.พลอยขวัญ ศราวุฒิ         3,000.00 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิทินด าเนินกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้

ประสานงาน
งบประมาณเดือน รหัสโครงการ ช่ือโครงการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ



ผู้

ประสานงาน
งบประมาณเดือน รหัสโครงการ ช่ือโครงการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

634105040 โครงการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศูนย์ให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมาย
 ผศ.สุวิทย์ ศราวุฒิ       30,000.00 

ก.พ. 63
634101482 โครงการส่งเสริมการใช้วิธีการสอน แบบ Active Learning ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.ภัทราวรรณ จุฑารัตน์ 50,000.00       

634103004 โครงการเกียรติยศลูกรพีและบายศรีสู่ขวัญ ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน 50,000.00       

634101074 โครงการแข่งกีฬานิติศาสตร์ 14 สถาบันภาคเหนือ ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน       60,000.00 

634101203 โครงการบายเนียร์ ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน 70,000.00       

634101429 โครงการมหกรรมกีฬา ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน 10,000.00       

634101325 โครงการพัฒนาทักษะว่าท่ีบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ฝ่ายนวัตกรรมการ

สอนฯ
 อ.พลอยขวัญ ดวงชีวัน 50,000.00       

634101503 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์
ฝ่ายนวัตกรรมการ

สอนฯ
 อ.พลอยขวัญ ดวงชีวัน 15,000.00       

มี.ค. 63 634101232 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารและวิจัย  ผศ.กาญจนุรัตน์ พวงผกา        40,000.00 

634101563
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเร่ืองจิตบริการและการจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ฝ่ายบริหารและวิจัย  ผศ.กาญจนุรัตน์ นทีสุทธ์ิ       80,000.00 

634101558 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการท าวิจัย R2R ฝ่ายบริหารและวิจัย  ผศ.กาญจนุรัตน์ พวงผกา        40,000.00 

634101562 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ ประจ าปี 2563 ฝ่ายบริหารและวิจัย  ผศ.กาญจนุรัตน์ จุฑามณี      400,000.00 

- โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรนิสิตประจ าปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.พลอยขวัญ ดวงชีวัน ไม่ใช้งบฯ

634101610 โครงการอบรมผู้น ากิจกรรมคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน 120,000.00     

เม.ย. 63 -

พ.ค. 63 634101432 โครงการไม้ใหญ่สอนต้นกล้า(Pre ต้นกล้า) ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน         5,000.00 

มิ.ย. 63
634101223

โครงการปฐมนิเทศและส่งเสริมการน าเสนอการเผยแพร่ผลงานของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต
ฝ่ายวิชาการ  ดร.ธิติ มัสยา       20,000.00 

634103049 โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน        10,000.00 

634101082 โครงการคัดเลือกดาวเดือนคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน       25,000.00 

634101133 โครงการต้อนรับน้องใหม่ ( ต้นกล้า camp ) ประจ าปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนิสิต  อ.อุดมศักด์ิ ดวงชีวัน       80,000.00 

ก.ค. 63
634101401 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ฝ่ายวิชาการ  ดร.ธิติ มัสยา 20,000.00       



ผู้

ประสานงาน
งบประมาณเดือน รหัสโครงการ ช่ือโครงการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. 63 634101455 โครงการวันรพีน้อมร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ฝ่ายวิชาการ ผศ.ธีระพันธ์  ทรงพันธ์ 100,000.00     

ก.ย. 63 -


