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รายงานผลการปฏบัิติการปองกันการทุจรติและประพฤติมชิอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ความกาวหนาการ

ดําเนินการ 

โครงการสรางความตระหนักในการปฏบิัติงานอยางมีคุณธรรมความโปรงใส 

-กิจกรรมสรางความตระหนกัในการปฏบิัตงิานอยางมี

คุณธรรมความโปรงใส 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีไดรับความรูเร่ืองการ

ปฏบัิติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย

สุจริต 

รอยละ 85 งานบริหาร 7,000  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

-กิจกรรมอบรมการทาํแผนจัดซื้อจัดจางในโครงการและ

การเบกิจายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีไดรับความรูเร่ืองการ

เบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง 

รอยละ 85 งานบริหาร 5,500  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

-กิจกรรมอบรมการใชระบบ e-buget รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีไดรับความรูเร่ืองการใช

ระบบ e-buget 

รอยละ 85 งานบริหาร 5,500  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

โครงการวทิยาลัยการศกึษารักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) 

-กิจกรรมสรางจิตสํานักอนุรักษสิง่แวดลอม รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมกจิกรรม 
รอยละ 85 งานบริหาร 20,000  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 
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รายงานผลการปฏบัิติการปองกันการทุจรติและประพฤติมชิอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   

 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ความกาวหนาการ

ดําเนินการ 

-กิจกรรมรณรงคประหยัดพลังงาน รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมกจิกรรม 
รอยละ 85 งานบริหาร 20,000  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

-กิจกรรมเตรยีมความพรอมเพื่อมุงสูสํานักงานสเีขยีว 

(Green office) 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมกจิกรรม 
รอยละ 85 งานบริหาร 20,000  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนวทิยาลัยการศกึษานาอยู วทิยาลัยการศึกษามพีื้นท่ีสเีขยีว

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 5 

% 

งานบริหาร 500,000  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

โครงการอบรมแนวทางความกาวหนาตําแหนงงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน  

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีไดรับการอบรม 
รอยละ 85 งานบริหาร 8,500 � ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

เนื่องจากโครงการมี

ความซ้ําซอนกับ

มหาวทิยาลัย 
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รายงานผลการปฏบัิติการปองกันการทุจรติและประพฤติมชิอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   

 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ งบประมาณ ความกาวหนาการ

ดําเนินการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อการทาํงานอยางมี

ความสุขสูผลสัมฤทธิ์ขององคกร (ศกึษาดูงาน) 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 85 งานบริหาร 630,000 � ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการพัฒนาคณุภาพบณัฑติตามมาตรฐานในศตวรรษ

ที่ 21 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 85 งานบริหาร 90,000 � ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการจัดทาํแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

รอยละ 85 งานบริหาร 15,000  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 

โครงการการสื่อสารภายในองคกรเพื่อความสําเร็จและ

ปฏบิัตงิานอยางมีความสุข 

รอยละของบุคลากรวทิยาลัย

การศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

รอยละ 85 งานบริหาร 14,485  ดําเนินการแลว 

� ระหวางดําเนินการ 

� ยังไมไดดําเนินการ 

ติดสถานการณ COVID19 
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ผลการดําเนนิงาน 

โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2564 
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โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

กจิกรรม “สรางความตระหนักในการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส” 

 
15 ตุลาคม 2563 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ฝายบริหาร จัดโครงการสรางความตระหนัก

ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมความโปรงใส กิจกรรม “สรางความตระหนักในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม

ความโปรงใส” ณ หองประชุมวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และ facebook live ผานเพจ วทิยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยในกิจกรรมรับไดเกียรติจาก นายยอดไผ หลาอินสม เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ  

ไดกลาวถึง แนวคิดเร่ือง “ผลประโยชนทับซอน” รูปแบบของผลประโยชนทับซอนท้ัง 10 รูปแบบ รวมไปถึงพระราช

บัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ แนวทางการรับมือกับการขัดกันของ

ผลประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=120&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%8

8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

   

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=120&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=120&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

กจิกรรม “อบรมการใชระบบ e-Budget” 

 
16 ตุลาคม 2563 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ฝายบริหาร จัดโครงการสรางความตระหนัก

ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมความโปรงใส กิจกรรม “อบรมการใชระบบ e-Budget”ณ หองประชุมวิทยาลัย

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และผาน Facebook live ในเพจ วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยในโครงการไดรับเกียรติจาก นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหนางานแผนยุทธศาสตร นายฤทธิชัย มณีทิพย 

หัวหนางานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร และนายติณณภัทร ติปญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดมาใหความรูถงึขัน้ตอนการใชงานระบบ e-Budget ในการขอใชงบประมาณในการทําโครงการ

ตางๆ และการจดัซื้อจดัจาง 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=121&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

   
  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=121&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=121&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส  

กจิกรรม “อบรมการทําแผนจัดซื้อจัดจางในโครงการและ การเบกิจายโครงการจาก

งบประมาณภายนอก” 

 
20 ตุลาคม 2563 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ฝายบริหาร จัดโครงการสรางความตระหนัก

ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมความโปรงใส กิจกรรม “อบรมแผนจัดซื้อจัดจางในโครงการและการเบิกจาย

โครงการจากงบประมาณภายนอก”ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ Live ผาน

โปรแกรม Microsoft Team 

ในโครงการมกีารบรรยายในหัวขอ การทําแผนจัดซื้อจัดจางในโครงการ โดยวทิยากร นายณัฐวุฒ ิเมอืงมา หัวหนา

งานพัสดุ มหาวทิยาลัยพะเยา และบรรยายหัวขอ การเบิกจายโครงการจากงบประมาณภายนอก โดยวทิยากร นางวรรณิภา 

เหล็กสงิห หัวหนางานบัญชีเจาหน้ี มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=124&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0

%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

  
  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=124&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=124&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษโลก รักษส่ิงแวดลอม (SE Green & Clean)  

กจิกรรม “สรางจิตสํานกึอนุรักษส่ิงแวดลอม” 

 
23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา ฝายบริหารจัดจัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษโลก รักษ

สิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) “กจิกรรม สรางจติสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม” โดยมวัีตถุประสงค เพื่อใหสํานักงาน มกีาร

บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนแนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาชเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

และเตรียมความพรอมสูสํานักงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในระดับสากล ณ หองประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยในกจิกรรมไดรับเกียรติจาก นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย หัวหนางานธุรการ ศูนยบรรณาสารและการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานเขาสูสํานักงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเกณฑ

การประเมนิของ Green Office ท้ัง 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวช้ีวัด 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=412&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0

%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

  
  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=412&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=412&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษโลก รักษส่ิงแวดลอม (SE Green & Clean)  

กจิกรรม “เตรยีมความพรอมเพื่อมุงสูสํานักงานสีเขยีว (Green office)” 

 

Green Office) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยม ีดร.ปรัชญ ปงเมอืงเหล็ก ผูเช่ียวชาญ การดําเนนิงานในโครงการ

สงเสรมิสํานักงานสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จาก งานสิ่งแวดลอม กองอาคารสถานที่ เปนวทิยากรให

ความรูเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green 

Office)  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=501&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

  

 

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=501&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=501&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการส่ือสารภายในองคกรเพื่อความสําเร็จและการปฏบัิติงานอยางมคีวามสุข 

 

1 กันยายน 2564 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี  

พรอมดวยบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการการสื่อสารภายในองคกรเพื่อความสําเร็จและปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการศึกษา ไดเรียนรูทักษะการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชในการปฎิบัติงาน โดยเชิญ ดร.นิรมล พรมนิล อาจารยประจําสาขาวิชา

การทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการ

สื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรม การพัฒนาการสื่อสารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ ณ 

หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=764&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

    

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=764&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=764&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษโลก รักษส่ิงแวดลอม (SE Green & Clean) 

 

GREEN OFFICE) ตามเกณฑ ประจําป 2564 โดยการประเมินในครั้งนี้ไดรับเกยีรตจิาก

คณะกรรมการประเมินภายนอก จํานวน 4 ทาน 

1. นายสุประกจิ ทองด ีจากคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล 

2. นางสาวงามนจิ อนุศาสนี จากกรมสงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3. นายรมศิร ิเสยีงใส จากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพะเยา 

4. นายณัฐพล เขตกระโทก จากศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 

ซึ่งมกีารตรวจประเมนิโดยการนําเสนอขอมูลและการสัมภาษณ รวมทัง้การตรวจประเมนิ

สถานที่จรงิ ณ หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา และในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=774&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4

%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

     

javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$RelatedGroupPlanReport1$ctl35','')
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=774&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=774&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการจัดทําแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา 

 

6-7 กรกฏาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจัดทําแผนและ

ปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ

วิทยาลัยการศึกษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยการศึกษา โดยรองคณบดีฝาย

บริหารวิทยาลัยการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี เปนผูนําโครงการฯ การทบทวนผล

การดําเนินงาน วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix และ วิเคราะห Gap Analysis เพื่อทบทวนแผนและปรับ

แผนแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ หองประชุมวิทยาลัยการศกึษา  
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โครงการสรางขวัญและเสรมิแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน 

 

25 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการศึกษาฝายบริหาร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ 

สงวนเสริมศรี และเจาหนาที่สายสนับสนุน  จัดโครงการสรางขวัญและเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม “สวัสดิการและสิทธิประโยชน มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยไดรับเกียรติจาก นายคะนอง ปงเมือง 

หัวหนางานสวัสดกิาร กองการเจาหนาที่ มหาวทิยาลัยพะเยา เปนผูบรรยายใหความรูเรื่องสวัสดกิารในดาน

ตางๆ ของบคุลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ณ หองประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา และออนไลน

ผานระบบ Microsoft Teams 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=708&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

  
  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=708&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=708&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 14 
 

โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

วิทยาลัยการศึกษา 

 

 

และระบบ Microsoft Teams 
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โครงการจัดทําคูมอืปฏบัิติงานและมาตรฐานขัน้ตอนการใหบรกิาร 

ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

วิทยาลัยการศึกษา 

 
19 กรกฏาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา ฝายบริหาร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ 

สงวนเสริมศรี และบุคลากรสายสนับสนุน  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา กจิกรรม “การเขยีนหนังสือราชการ” โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย 

ดร.เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ  เปนผูบรรยายใหความรูหลักการเขียนหนังสือราชการ ผานระบบ Microsoft 

Teams 
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โครงการฝกอบรม “การวิเคราะหและเขยีนแบบประเมนิคางานเพื่อใชขอกําหนด

ตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” 

 

14 กันยายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เขารวม โครงการฝกอบรม 

“การวิเคราะหและเขียนแบบประเมินคางานเพื่อใชขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” 

ออนไลนผานระบบ Zoom Meeting เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการปรับตําแหนงใหสูงขึ้น โดยวิทยากร 

อาจารยเรื่องชัย จรุงศิรวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญประจําสํานักงาน

อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=783&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

 

 

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=783&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=783&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการปฏบัิติงาน วิทยาลัยการศกึษา 

 

 โดย

มวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฎบิัตงิานดานวิชาการ ดานบรหิารและดาน

งานวจัิย ณ หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=798&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0

%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

   

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=798&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=798&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยการศกึษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

 
5 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวน 

แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เพื่อใชเปนแนวทาง 

ในการดําเนินงานของวิทยาลัยการศกึษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก เปนประธานกลาวเปดโครงการฯ  

โดยไดรับเกยีรติจาก รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศริสิรรหรัิญ รองคณบดีฝายบริหารคณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย ดร.ภัทร พลอยแหวน อาจารยภาควิชา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู การทบทวนผลการดําเนินงาน 

วิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix และ วิเคราะห Gap Analysis เพื่อทบทวนยุทธศาสตร จัดวางวิสัยทัศน

และยุทธศาสตร ณ หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา และออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=753&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

  
 

  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=753&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=753&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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โครงการทบทวนแผนปฏบัิติการของวิทยาลัยการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565  

 

12 กรกฏาคม 2564  วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการของ 

วทิยาลัยการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 โดยม ีรองศาสตราจารย ดร.สมบัต ินพรัก คณบดวีทิยาลัย

การศึกษา ใหเกียรติเปนประธาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษา 

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยพะเยา ใหบุคลากรทราบถึงแผนยุทธศาสตรในการบริหาร

จัดการการศึกษาและใชเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ

ปฏบิัตงิาน ใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผล ณ หองประชุมวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และ 

ออนไลนผานระบบ Microsoft Team 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=731&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0

%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

  

 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=731&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=731&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

