
แผนบริหาร 
และพัฒนา 
ทรัพยากร 
บุคคล
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2565

SCHOOL OF 
EDUCATION

SCHOOL OF EDUCATION

UNIVERSITY OF PHAYAO



สารบัญ 

  

 หนา 

หลักการและเหตุผล 1 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัมนาบุคลากร 1 

ประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร 1 

ขอมูลท่ัวไป 2 

ประวัตคิวามเปนมา 2 

ปรัชญา วสิัยทัศนและพันธกจิ  4 

สัญลักษณ 4 

สปีระจําวทิยาลัยการศกึษา 4 

วัตถุประสงคและพันธกจิของวทิยาลัยการศกึษา 5 

สมรรถนะหลักและความเกี่ยวของกันพันธกจิของวทิยาลัยการศกึษา 5 

โครงสรางองคกร 6 

โครงสรางการบรหิารงาน 7 

ขอมูลบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุน  9 

ขอมูลอัตราบุคลากรวทิยาลัยการศกึษาลาศึกษาตอ 9 

ขอมูลอัตราบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา จําแนกตามวุฒิการศกึษา  10 

ขอมูลอัตราบุคลากรสายวชิาการ จําแนกตามสาขาวชิา 11 

คุณวุฒทิี่สําเร็จการศกึษา บุคลากรสายวชิาการ 12 

ขอมูลอัตราบุคลากรสายสนับสนุน 15 

คุณวุฒทิี่สําเร็จการศกึษา บุคลากรสายสนับสนุน 16 

แผนพัฒนาวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 17 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ 

มธีรรมาภบิาล 

 

17 

กระบวนการสรรหาบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา 25 

 

  



 1 

สารบัญ (ตอ) 

  

 หนา 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 22 

กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 22 

ขอมูลอัตราเกษียณอายุบุคลากรสายวชิาการ 22 

แผนการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุน และทดแทนอัตราเกษยีณอาย ุ 24 

ขอมูลอัตราเกษียณอายุบุคลากรสายสนับสนุน 24 

นโยบายการบรหิารงานบุคคลของวทิยาลัยการศกึษา 25 

การพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 26 

การบรหิารทรัพยากรบุคคล 28 

วทิยาลัยการศกึษา สนับสนุนทุนวจัิยและทุนเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการแก

บุคลากร 

29 

สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพของตนเอง 30 

ภาคผนวก 

แผนการอบรมและสัมมนาระหวางป 2563-2567 

พันธกิจของมหาวทิยาลัยพะเยาที่สอดคลองกับการพัฒนาบุคลากรวทิยาลยัการศกึษา 

แบบสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา 

33 



 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีสมรรถนะและทักษะแหงอนาคต 

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางงานวิจัยและนวัตกรรม 

สูประโยชนเชิงพาณิชย ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการดวยองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ 

ความเขมแข็งของชุมชน ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเปน

ไทยและเอกลักษณของชาติ และยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

วทิยาลัยการศกึษาไดเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใสและมธีรรมาภบิาล   

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษามีคุณสมบัติ 

ความรู ทักษะ และพฤตกิรรมในการปฏบิัตงิานที่สนับสนุนการดําเนนิงานของวทิยาลัยตลอดจนเปนการ

พัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏบิัตงิานของบุคลากร สงเสรมิเรื่องขวัญและกําลังแกบุคลากร  

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดภายในหลักธรรมมาภิบาล 

(Good Governance) 

2. พัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยการศึกษา เพื่อสนับสนุน

การดําเนนิงานตามภารกิจของวทิยาลัยการศึกษา 

3. สงเสรมิและเพิ่มขดีความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการของวทิยาลัยการศกึษา 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1.  เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากรใหปฏิบัตภิารกจิไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

2.  เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

3.  เพื่อสรางเจตคตทิี่ดขีองบุคลากร  

ประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร 

1. เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 

2. เพื่อพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏบิัตหินาที่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นของบุคลากร 

4. เพื่อใหไดรับความเช่ือถอืจากผูใชบรกิารถึงประสทิธภิาพการทํางานของบุคลากร 

หลักการและเหตุผล 



 2 

5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนงใหมคีวามรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหมี

ความกาวหนาในวิชาชีพตามตําแหนงหนาที่โครงสรางบรหิารวทิยาลัยการศกึษา 

 

ประวัตคิวามเปนมา 

วิทยาลัยการศึกษา ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมวิทยาลัยการศึกษาเปนบัณฑิต

วทิยาลัยในสังกัดศูนยวทิยบรกิารจังหวัดพะเยา มหาวทิยาลัยนเรศวร ในป พ.ศ. 2548 ศูนยวทิยบริการ

จังหวัดพะเยา ไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปลี่ยนเปน สํานักงาน

การศึกษาภาคพิเศษ ตอมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดรับการ

ยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยพะเยา สํานักงานการศึกษาภาคพิเศษ จึงไดเปลี่ยนเปน วิทยาลัยการศึกษา

ตอเนื่อง ตอมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 

2556 ไดมีมติใหยุบเลิกวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง และใหจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา ขึ้นเปนสวนงาน

วิชาการใหมตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 8 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2553 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป กับมอบหมาย

ภารกิจดานการศึกษา โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรดานการศึกษาทุก

ระดับทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วิทยาลัยฯยังมีบทบาทหลักในการเปนสถาบัน

การผลิตครู ผูบริหารสถานศึกษา และนักการศึกษา รวมถึงมีบทบาทในการบริการวิชาการแกชุมชน

และสถานศกึษาอยางหลากหลายและตอเนื่อง   

หลักสูตรและบรกิาร 

วิทยาลัยการศึกษามีเปาหมายในการใหบริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา ตามระยะวงรอบการบริหารงานของคณบดี มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ตามเกณฑของสํานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภาซึ่งถือเปนแผนระยะสั้น และในระยะ

ยาวก็ยังคงใหการบริการทางการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตอไป แตมีเปาหมายใน

การพัฒนางานดานงานวิชาการการจัดการเรยีนการสอน ดานวจัิย และการบริการวิชาการมากขึ้นและ

พัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสรางความรวมมือกับสถาบันและหนวยงานตางๆทั้งในระดับชุมชนและ

ภูมภิาคเพื่อรวมกันพัฒนาการศกึษาไทย ทัง้นี้เนื่องจากวทิยาลัยการศกึษาตั้งอยูภาคเหนือตอนบน ซึ่งมี

หลายสถาบันที่ทําหนาที่ในการเปนสถาบันการผลิตแตสถาบันที่มีบทบาทและสถานะที่สอดคลองและ

คลายคลึงในการเทียบเคียงกับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งถือวาเปน คูแขงและคูเทียบ

ของวิทยาลัยการศึกษา ไดแก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมในทุกพันธกิจ ไดแก การผลิต

บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จุดเดนของวิทยาลัยการศึกษา คือ 

มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีคูขนาน จํานวน 10 แขนงวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดทั้งวุฒิ

ขอมูลท่ัวไป 
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ทางการศึกษาและไดใบประกอบวชิาชีพเพิ่มเตมิสําหรับบุคลที่ยังไมมีใบประกอบวชิาชีพหรือใบอนุญาต

วชิาชีพ 

หลักสูตรที่ดําเนินการจัดการเรยีนการสอน 

วทิยาลัยการศกึษา ไดจัดการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก ดังนี้ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษา ใน 10 แขนงวชิา เปนการจัดการศกึษา

หลักสูตรควบระดับปรญิญาตรี 2 ปรญิญา ดังตอไปนี้ 

จัดการศึกษารวมกับ คณะวทิยาศาสตร 

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร) และหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร  

2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) และหลักสูตร 

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาชีววทิยา  

3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาเคมี) และหลักสูตร 

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคม ี 

4) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาฟสิกส) และหลักสูตร 

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสกิส  

5) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (แขนงวิชาพลศึกษา) และหลักสูตร 

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา  

จัดการศึกษารวมกับ คณะศิลปศาสตร 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาไทย) และ                                  

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  

2) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

3) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาภาษาจนี) และหลกัสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี  

จัดการศึกษารวมกับ คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาสังคมศกึษา) และหลักสูตร

ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

จัดการศึกษารวมกับ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 

1) หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา (แขนงวิชาดนตรแีละนาฏศลิป) และ

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศิลป 

   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

1) สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3) สาขาวิชาสะเต็มศกึษา 

4) สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

5) สาขาวิชาการเรยีนรูบูรณาการสมอง (หลักสูตรพหุวทิยาการ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด.) 

1) สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

2) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ปรัชญา วสิัยทัศนและพันธกจิ  

(1) ปรัชญา  

"การศกึษาเปนฐานรากของมนุษย" 

(2) เอกลกัษณ   

"ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)" 

(3) อัตลักษณ       

"มสีุนทรยีภาพ มสีุขภาพด ีมบีุคลกิภาพด ีมจิีตภาพด"ี 
 

(4) วสิัยทัศน        

"ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เปนสากล" 

สัญลักษณ 
 

 

 

เปลวเทียนรูปดอกบัว หมายถึง การศึกษาดุจแสงแหงเปลวเทียน เมื่อ

ความสวางของเปลวเทียนรวมกันคือ ความสวางของชวีติ 

 

สปีระจําวทิยาลัยการศึกษา 

สทีอง:   หมายถงึ ความรุงเรอืงแหงปญญา 

สชีมพู:   หมายถงึ ความมพีลังและความคดิสรางสรรค 

สทีอง ชมพู:  หมายถงึ ความมพีลังแหงความคดิสรางสรรคและความรุงเรืองแหงปญญา 
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วัตถุประสงคและพันธกจิของวทิยาลัยการศึกษา 

1. เปนวทิยาลัยช้ันนําดานการศกึษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. เปนวทิยาลัยที่มุงพัฒนาความเปนเลศิในการผลติและพัฒนาครูมอือาชีพสูสากล 

3. เปนวทิยาลัยที่มุงรเิริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษาดวยกระบวนการวจัิย 

4. เปนวทิยาลัยที่มุงใหบรกิารทางวชิาการและศาสตรทางการศกึษา 

5. เปนวทิยาลัยที่มุงทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมปิญญาไทย

เพื่อสรางปญญาและความเขมแข็งของชุมชน 

6. เปนวทิยาลัยที่มุงเนนการบรหิารดวยหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

7. เปนวทิยาลัยแหงสังคมวชิาชีพครูและบมเพาะจติวญิญาณแหงความเปนครู 

 

สมรรถนะหลักและความเกี่ยวของกันพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการศึกษาเนนการผลิตนิสิตครู ที่ตองมีความรูดาน

เนื้อหาในสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนแผนการสอน การออกแบบการเรียนรู  สามารถใช

วิธีการสอนที่หลากหลาย และทําวิจัยช้ันเรียนได ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเนนการปฏิบัติจริง

ในทุกรายวชิา  

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เนนการผลิตผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก นิสิต

ตองมคีวามรูดานเนื้อหาในสาขาวิชา มคีวามสามารถในการบรหิารสถานศึกษา มคีวามรูความสามารถ

ดานการวิจัย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเนนการปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา และเนนการทําวิจัย 

รวมถึงมีการฝกประสบการณวิชาชีพครู ฝกงานในสถานศึกษาสําหรับนักบริหารและศึกษานิเทศก 

วิทยาลัยการศึกษาใหบริการวิชาการดานการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาแกโรงเรียนและชุมชน 

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรยีนและครูสังกัดสํานักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงสรางองคกร 
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โครงสรางองคกร 
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โครงสรางการบรหิารงาน 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วทิยาลัยการศกึษามจํีานวนบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน รวมทัง้สิ้น 50 คน โดยจําแนกเปนประเภทของบุคลากร ดังนี้ 

หนวยงาน ประเภทบุคลากร 

ผูทรงคณุวุฒ ิ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

สายวชิาการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

สายสนับสนนุ 

ลูกจาง 

ประจํา 

รวมจํานวน  

(คน) 

วทิยาลัยการศึกษา 3 33 12 2 50 

 

 
 

กราฟวงกลมแสดงจํานวนบุคลากรทัง้หมดของวิทยาลัยการศกึษา 

ขอมูลอัตราบคุลากรวิทยาลัยการศึกษาลาศึกษาตอ  

สถานะ 

การปฏบิัตงิาน 

ประเภทบคุลากร 

ผูทรงคณุวุฒ ิ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

สายวชิาการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

สายสนับสนนุ 

ลูกจาง 

ประจํา 

รวมจํานวน  

(คน) 

ปฏบิัตงิาน 3 30 12 2 47 

ลาศึกษาตอ  3   3 

 

 

ผูทรงคุณวุฒฺ

6% (2 คน)

บุคลากรสายวิชาการ

66% (33 คน)

บุคลากรสายสนับสนุน

24% (12 คน)

ลูกจางประจํา

4% (2 คน)

ขอมูลบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุน  



 10 

 

 

ขอมูลอัตราบคุลากรวิทยาลัยการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

ผูทรงคณุวุฒ ิ

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

สายวชิาการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

สายสนับสนนุ 

ลูกจาง 

ประจํา 

รวมจํานวน  

(คน) 

ปรญิญาเอก 3 30   33 

ปรญิญาโท  3 3  6 

ปรญิญาตร ี   9 1 10 

ตํ่ากวาปรญิญาตร ี    1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟวงกลมแสดงจํานวนบุคลากรตอวุฒกิารศกึษา 

  

ปริญญาเอก

66% (33 คน)

ปริญญาโท

12% (6 คน)

ปริญญาตรี

20% (10 คน)

ตํ่ากวาปริญญาตรี

2% (1 คน)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ตํ่ากวาปริญญาตรี



 11 

ขอมูลอัตราบคุลากรสายวชิาการ จําแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวิชา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย 

รอง

ศาสตราจารย 

รวม 

สาขาวชิาการศกึษา 12 6 1 19 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 3 3 1 7 

สาขาวชิาเทคโนโลยีทางการศกึษา 1 2 - 3 

สาขาวชิาวดัและประเมนิผล 4 - - 4 

สาขาวชิาปรัชญา 1 - - 1 

 

 

กราฟวงกลมแสดงจํานวนอาจารยตอสาขาวิชา 

คุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา บุคลากรสายวชิาการ 

ท่ี คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ปรญิญาตร ี ปรญิาโท ปรญิญาเอก 

สาขาวชิาการศกึษา 

1 นางสาว กัญจน ี ศรีโสภา การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวชิาสขุศกึษา 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาจติวทิยา

พัฒนาการ 

 

2 นางสาว ขวัญชนก ขําตัง้ ศกึษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา (สังคม

ศกึษา) 

 

3 ดร. ดรุณี อภัยกาว ี ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดผล

การศกึษา 

ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา 

สาขาวชิาการศกึษา

58% (19 คน)
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน

21% (7 คน)

สาขาวชิาเทคโนโลยีทางการศกึษา

9% (3 คน)

สาขาวชิาวัดและประเมินผล

9% (4 คน)

สาขาวชิาปรัชญา

3% (1 คน)

สาขาวิชาการศกึษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศกึษา สาขาวิชาวัดและประเมินผล

สาขาวิชาปรัชญา
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ท่ี คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ปรญิญาตร ี ปรญิาโท ปรญิญาเอก 

4 ดร. ตระกูลพันธ ยุชมภู ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา 

5 ผศ.ดร. ธดิาวัลย อุนกอง การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร 

- ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา 

- ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา 

6 ผศ.ดร. น้ําฝน กันมา วทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถติ ิ

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดผล

การศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาวจิัยและ

ประเมนิผลการศกึษา 

7 นาย พศิาล เครือลติ ศกึษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

8 นางสาว เมทกิา เลศิปฐมา การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

9 รศ.ดร. สมบัต ิ นพรัก การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ-

ภาษาไทย 

Master of Education 

Educational Administration 

Doctor of Philosophy 

Education 

10 ผศ.ดร. สันต ิ บูรณะชาติ ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา 

11 ผศ.ดร. สุนทร คลายอํ่า ครุศาสรบัณฑติ สาขาวชิา

อุตสาหกรรมศลิป 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาอุตสาหกรรม

ศกึษา 

Doctor of Philosophy 

Industrial Education & 

Organizational Behaviour 

12 ผศ.ดร. โสภา อํานวยรัตน บริหารธุรกจิบัณฑติ การ

บริหารงานบุคคล 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาอาชวีศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาการบริหารการศกึษา 

13 นาย อรรถพล คณิตชรางกูร -ศกึษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

-นติศิาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิานติศิาสตร 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา (สังคม

ศกึษา) 

 

14 ดร. ธารารัตน มาลัยเถาว - บริหารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร

ธุรกจิ 

- ประกาศนยีบัตรวชิาชพี

ครู สาขาวชิา วชิาชพีครู 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา

วทิยาศาสตร 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาบริหารการศกึษา 

15 ผศ.ดร. วัชระ  จตุพร ศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาศาสนศกึษา 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษาและผูนําทางการ

ศกึษา 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาบริหารการศกึษา 
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ท่ี คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ปรญิญาตร ี ปรญิาโท ปรญิญาเอก 

16 นาย นรินทร บัวนาค ศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาศาสตร

การศกึษา 

 

17 นาย นายสุวชิา ดวงฟ ู วทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร 

 

18 นางสาว พัชรินทร คัสเตศรี วทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาจติวทิยา 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา

และการแนะแนว 

 

19 ดร. กษฎิฏิฏ  มพีรหม -ศกึษาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาศกึษาศาสตร 

-ประกาศนยีบัตรวชิาชพี

ครู 

-นติศิาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชานติศิาสตร 

-ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

-ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาบริหารการศกึษา 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

1 ดร. เกศราพรรณ 

พันธุศรีเกตุ 

คงเจริญ - ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการศึกษา 

- การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวิชาวัดและประเมนิผล

การศึกษา 

- ประกาศนียบัตรนวัตกรรม

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชา นวัตกรรมพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

2 ผศ.ดร. รุงทวิา กองสอน ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาเคม ี

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

3 รศ.ดร. ลอืชา ลดาชาต ิ วทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาพสิกิส 

ประกาศนยีบัตรวชิาชพีครู 

สาขาวชิา วชิาชพีครู 

 ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

ศกึษา 

 

4 ผศ.ดร. วไิลภรณ ฤทธคิุปต ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาประถมศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

5 ดร. ลําไย สหีามาตย ศกึษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาประถมศกึษา 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 

 

6 ดร. วสันต สรรพสุข การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิานวัตกรรม

หลักสูตรและการเรียนรู 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา 

 

7 ผศ.ดร. อมรรัตน วัฒนาธร ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการสอนภาษา

ฝร่ังเศส 

- ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิานเิทศการศกึษา

และพัฒนาหลักสูตร 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและการ

สอน 
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ท่ี คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ปรญิญาตร ี ปรญิาโท ปรญิญาเอก 

- Master of Education 

Educational Studies 

สาขาวชิาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

1 ผศ.ดร. วลิาวัลย โพธิ์ทอง ศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีทาง

การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยี

การศกึษา 

2 ผศ.ดร. วลิาวัลย สมยาโรน ศลิปศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

3 ดร. นรินธน นนทมาลย การศกึษาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีทาง

การศกึษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

สาขาวชิาวัดและประเมนิผล 

1 ดร. อาภาพรรณ ประทุมไทย ครุศาสตบัณฑติ สาขาวชิา

มัธยมศกึษา  

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา 

2 ดร. นริศรา เสอืคลาย ครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิามัธยมศกึษา 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาวจิัยการศกึษา 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา 

3 ดร. วรรณากร พรประเสริฐ วทิยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถติ ิ

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาวจิัยและ

ประเมนิผลการศกึษา 

การศกึษาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาวจิัยและ

ประเมนิผลการศกึษา 

4 ดร. วภิาว ี ศริิลักษณ - บริการธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ 

- ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

สาขาวชิา วชิาชพีครู 

- ศกึษาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาวจิัยและ

ประเมนิผลการศกึษา 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาวธิวีทิยาการวจิัย

การศกึษา 

สาขาวชิาปรัชญาทางการศกึษา 

1 ดร. ณัฐวุฒ ิ สัพโส ศาสนศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการบริหาร

การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาการศกึษา 
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ขอมูลอัตราบคุลากรสายสนับสนุน 

ฝายงาน 

ตําแหนง 

หัวหนา

สํานักงาน 

หัวหนางาน พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

รวม 

ฝายบรหิาร 1 1 4 1 6 

ฝายวชิาการ - 2 3 1 6 

ฝายแผน/คณุภาพนสิติ - 1 - - 1 

 

ขอมูลอัตราบคุลากรสายสนับสนุน 

ที ่ คํานาํหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง เริ่มทาํงาน วันบรรจุ 

ฝายบรหิาร 

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

1 นางสาว กัญญาภัทร วมิลสุต หัวหนาสํานักงาน 1 ม.ิย. 44 9 ก.ย. 48 

2 นาง ยลดา อินเปร้ียว หัวหนางานบริหารท่ัวไป 1 ก.ค. 51 1 เม.ย. 55 

3 นาย เอกพล โพธิจันทร นักวชิาการคอมพวิเตอร 15 ม.ิย. 54 1 เม.ย. 55 

4 นาย อภิเดช เทพรังสาร นักวชิาการพัสดุ 12 พ.ค. 57 12 พ.ค. 57 

5 นางสาว รุจริา ลายสาน นักวชิาการเงนิและบัญชี 2 ม.ค. 60 2 ม.ค. 62 

6 นางสาว ทัศนีย ใหมวงค นักวชิาการศึกษา 1 ต.ค. 60 1 เม.ย. 63 

ลูกจางรายปวทิยาลัยการศกึษา 

7 นาย คมธิต จันตะมะ ชางเทคนิค 1 ต.ค. 64 - 

ฝายวชิาการ 

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

8 นางสาว ปวันรัตน วังมา หัวหนางานวชิาการ 1 ก.พ. 47 12 ก.ย. 48 

9 นาง ศศิธร เทพรังสาร นักวชิาการศึกษา 1 ก.พ. 55 1 เม.ย. 55 

10 นาง  สรญา จรัสโสภาสทิธ์ิ นักวชิาการศึกษา 21 เม.ย. 51 1 เม.ย. 55 

11 นางสาว สุนีรัตน ศรีทนต เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 15 ต.ค. 53 1 เม.ย. 55 

12 นางสาว วราภรณ สังวาลย นักวชิาการศึกษา 1 ต.ค. 60 8 ม.ิย. 63 

ลูกจางรายปวทิยาลัยการศกึษา 

13 นาย ธนพล เช้ือเมอืงพาน นักวชิาการศึกษา 1 ต.ค. 64 - 

ฝายแผน/คณุภาพนสิติ 

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

14 นาย วทิวัส ธิวัย หัวหนางานแผน 1 พ.ย. 54 1 เม.ย. 55 
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กราฟวงกลมแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตอฝายงาน 

คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ี คํานําหนา ชื่อ สกุล ปรญิญาตร ี ปรญิาโท 

1 นางสาว กัญญาภัทร วมิลสุต ศลิปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาการบริหารธุรกจิ 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

2 นางสาว ปวันรัตน วังมา บัญชบีัณฑติ  

สาขาวชิาการบญัช ี

 

3 นาง ยลดา อนิเปร้ียว บริการธุรกจิบัณฑติ  

สาขาวชิาการทองเที่ยว 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

4 นาย วทิวัส ธวิัย ศลิปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิารัฐศาสตร 

 

5 นาง  สรญา จรัสโสภาสทิธิ ์ บัญชบีัณฑติ  

สาขาวชิาการบญัช ี

 

6 นางสาว สุนรัีตน ศรีทนต วทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

 

7 นาย เอกพล โพธจิันทร วทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

 

8 นาย อภเิดช เทพรังสาร รัฐศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิารัฐศาสตร 

 

9 นางสาว รุจริา ลายสาน บัญชบีัณฑติ  

สาขาวชิาการบญัช ี

 

10 นางสาว ทัศนยี ใหมวงค วทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 

 

11 นางสาว วราภรณ สังวาลย นเิทศศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 

12 นาง ศศธิร เทพรังสาร การศกึษาบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

การศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 

การสอน 

13 นาย ธนพล เชื้อเมอืงพาน 
รัฐศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิารัฐศาสตร 

 

14 นาย คมธติ จันตะมะ *ประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ (ปวส.) 

ฝายบริหาร
46% (6 คน)

ฝายวิชาการ
46% (6 คน)

ฝายแผน/คุณภาพนิสิต
8% (1 คน)

ฝายบริหาร

ฝายวิชาการ

ฝายแผน/คุณภาพนิสิต
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใสและมธีรรมาภบิาล 

วิทยาลัยการศึกษา มหวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดยุทธศาสตรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ในดานการเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน การสรางงานวิจัยและนวัตกรรมและการเปน 

ผูนําทางดานวิชาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใสและ 

มีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานดานการพัฒนาบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการศึกษา 

ใหเปนไปตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลของวทิยาลัยการศกึษา  ดังนี้ 

การเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน 

เปาประสงค เพื่อผลติกาลังคนใหมคีุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแหงอนาคตตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 การพัฒนาสมรรถนะ

อาจารยมอือาชีพ 

เช่ียวชาญวชิาการ ชานาญ

วชิาชีพ และเปนตนแบบ

ดานการสอน 

1. สงเสริมพัฒนาอาจารย 

มสีมรรถนะทางวชิาการ  

และวชิาชีพ 

จํานวนอาจารยท่ีเขารวม

โครงการประเมนิ

สมรรถนะดานการจัดการ

เรียนการสอน UP PSF 

80 

2. พัฒนาอาจารยมืออาชีพ

ตนแบบดานการสอน 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับ 

การพัฒนาจากอาจารยมอื

อาชีพตนแบบ 

1 

การสรางงานวจัิยและนวัตกรรมและการเปนผูนาทางดานวชิาการ 

เปาประสงค คุณภาพผลงานวจัิยและนวัตกรรมเพื่อมุงสูระดับสากล (World Ranking) และมุงสู

การวจัิยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 สงเสริมพัฒนางานวจิัย

และนวัตกรรม เพื่อ

สนับสนุนการเขาสูการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยใน

ระดับสากล (World 

Ranking) และ 

สงเสริมการตีพมิพ เผยแพร

ผลงานวจิัย และนวัตกรรม

วารสารท่ีอยูในฐานขอมูล  

ท่ีไดรับการยอมรับ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ผลงานการตพีมิพ เผยแพร

ผลงานวจิัย และนวัตกรรม

วารสารท่ีอยูในฐานขอมูล ท่ี

ไดรับการยอมรับ ระดับชาติ

และนานาชาติ 

50 

แผนพัฒนาวทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

 การเปนมหาวทิยาลัยใน

กลุมการวจิัยระดับแนว

หนาของโลก (Global and 

Frontier Research) 

สงเสริมพัฒนานักวจิัย/

นักวจิัยรุนใหม ผานการ

จัดต้ังหนวยวจิัยเพื่อความ

เปนเลศิ Unit of Excellent 

นักวจิัยรุนใหมไดรับการ

พัฒนาเสริมศักยภาพ

นักวจิัยสูการผลติผล

งานวจิัยและนวัตกรรมสู

การตีพมิพระดับนานาชาติ 

2 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใสและมธีรรมาภบิาล 

เปาประสงค 1. การพัฒนาคุณภาพองคกรเพื่อความเปนเลศิ 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 การพัฒนาคุณภาพองคกร

ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพองคกรเพื่อความ

เปนเลศิ (EdPEx) 

สงเสริมสนับสนุนใหคณะ/

หนวยงานนําเกณฑการ

ประกันคณุภาพองคกรเพื่อ

ความเปนเลศิ (EdPEx) มาใช

ในการพัฒนาองคกร 

สาขาวชิา/หลักสูตร  

ใชเกณฑ EdPEx ในการ

พัฒนาวทิยาลัยการศึกษา 

เพื่อความเปนเลศิ (EdPEx) 

5 

2 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพองคกร 

1. พัฒนาและบูรณาการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพคณะ 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพองคกร 

1 

เปาประสงค 2. การบรหิารงานมธีรรมภิบาลและความโปรงใสอยางยั่งยนื 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 สงเสริมการสรางธรรมาภิ

บาลภายในมหาวทิยาลัย

อยางย่ังยนื 

1. สงเสริมการบริหารงาน

ดวยหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ัง

องคกร 

ระบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการสงเสริมการ

บริหารงานดวยหลักธรร

มาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 

1 

2. สงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

การประเมนิ ITA ระดับ 

มหาวทิยาลัยไมตํ่ากวา 

ระดับ A 

1 
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กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

  

3. สงเสริมใหผูบริหาร 

บุคลากร นสิติ และนักเรียน 

ปฏบัิตติามประมวลจริยธรรรม

อยางเครงครัด 

ขอรองเรียนดานคุณธรรม

และความโปรงใส และขอ

รองเรียนท่ีไดรับการแกไข 

- 

เปาประสงค 3. สภาพแวดลอมของบุคลากรเกื้อหนุนและมปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 พัฒนาขดีความสามารถ

บุคลากร 

สงเสริมพัฒนาขดี

ความสามารถและ

อัตรากําลังบุคลากรตาม

ความตองการพัฒนาของ

มหาวทิยาลัย (CAPABILITY 

and CAPACITY) 

ระบบและกระบวนการ

ประเมนิความพงึพอใจและ

ความตองการจําเปนใน

การพัฒนาบุคลากร

วทิยาลัยการศึกษา 

1 

2 การเตรียมบุคลากรให

พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

บริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

(WORKFORCE Change 

Management) 

มกีารสรางวัฒนธรรม

องคกรการเรียนรู

เปลี่ยนแปลงรวมกัน สาน

ความคดิสรางจติใจ (Ideas 

and Thinking) 

1 

3 สงเสริมความกาวหนา

ตามสายงาน 

ความสําเร็จในงาน (Work 

Accomplishment) 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) ดาน

การสงเสริมความกาวหนา

ตามสายงาน 

1 

เปาประสงค 4. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 พัฒนาสภาพแวดลอมของ

การทํางาน (Workplace 

Environment) 

สรางความม่ันใจดานสุขภาพ 

ความปลอดภัย (security) 

และความสะดวกในการ

เขาถงึสถานท่ีทํางานของ

บุคลากร 

เกณฑการประเมนิ Green 

University  และการ

ประเมนิสํานักงานสเีขยีว 

70 
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กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

2 สงเสริมการดําเนินงาน

ตามนโยบายและสทิธิ

ประโยชนสําหรับบุคลากร 

(WORKFORCE Benefits 

and Policies) 

สนับสนุนบุคลากรโดยจัดใหมี

สวัสดกิาร สทิธิประโยชน 

และนโยบายสนับสนุนความ

ตองการของบุคลากรท่ี

หลากหลาย 

ควมพงึพอใจตอระบบ

สวัสดิการและสทิธิ

ประโยชนของบุคลากร 

80 

เปาประสงค 5. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 สรางคานยิมความรัก 

ความผูกพัน และการมี

สวนรวมในองคกร 

(Assessment of 

Workeforce 

ENGAGEMENT) 

สงเสริมการสรางคานิยมให

บุคลากรเกดิความรัก 

ผูกพันธ และการมสีวนรวม

ในองคกร (Drivers of 

ENGAGEMENT) ตามกลุม

และประเภทบุคลากร 

ความพงึพอใจตอระบบ

และกระบวนการทํางาน 

(Work process) และ

กจิกรรมดานความผูกพัน

ของบุคลากร และ

ขับเคลื่อนความผูกพัน 

80 

เปาประสงค 6. วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 เสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร ใหเกดิการสื่อสาร

คานิยมและวัฒนธรรม

องคกรท่ีดรีวมกัน 

สงเสริมใหหนวยงานสราง

วัฒนธรรมองคกร ใหเกดิ

การสื่อสารคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกรท่ีดรีวมกัน 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร ใหเกดิการสื่อสาร

คานิยมและวัฒนธรรม

องคกรท่ีดรีวมกัน 

1 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

2 กําหนดวัฒนธรรมองคกร

ใหสนับสนุนวสัิยทัศนและ

คานิยม 

สงเสริมใหบุคลากรปฏบัิติ

ตามวสัิยทัศนและคานิยม

รวมของมหาวทิยาลัย 

กจิกรรมการสงเสริมให

บุคลากรปฏบัิตติาม

วสัิยทัศนและคานิยมรวม

ของมหาวทิยาลัย 

1 
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เปาประสงค 7. ผลการปฏิบัตงิานและการพัฒนาที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ (PERFORMANCE 

Management and Development) 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 พัฒนาระบบการจัดการ

ผลการปฏบัิติงานของบุ

คลาการสายสนับสนุนให

เกดิการทํางานท่ีใหผลการ

ดําเนินงานท่ีด ี

สงเสริมการปฏิบัตงิานและการ

พัฒนาท่ีดแีละมปีระสิทธิภาพ 

และนําแนวปฏบัิติท่ีด ี(Best 

Practise) ไปใชประโยชน การ

พัฒนาผลการปฏบัิตงิาน 

(PERFORMANCE Development) 

Practise) ไปใชประโยชนมาใชใน

การพัฒนาองคกร 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) 

ดานการประเมนิผลการ

ปฏบัิติงาน และแนวปฏบัิติ

ท่ีด ี(Best Practise) 

1 

2 พัฒนาประสทิธิผลของ

การเรียนรูและการพัฒนา 

(LEARNING and 

Development 

EFFECTIVENESS) 

กําหนดวธีิประเมนิ

ประสทิธิผลและ

ประสทิธิภาพของระบบการ

เรียนรูและการพัฒนา 

มรีะบบและกระบวนการ

ทํางาน (Work process) ดาน

การพัฒนาประสิทธิผลของ

การเรียนรูและการพัฒนา 

และความกาวหนาสาย

อาชีพ 

1 

เปาประสงค 8. มหาวทิยาลัยไดรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสเีขยีวที่เปนมติรกับ

สิ่งแวดลอมระดับโลก (UI Green) 

กลยุทธ วธิกีาร KPI 

คาเปาหมาย

ปงบประมาณ 

2565 

1 พัฒนากายภาพ และ

สิ่งแวดลอมตามเกณฑ UI 

Green สูการเปน

มหาวทิยาลัยตนแบบใน

การสรางความย่ังยนื 

สงเสริมการดําเนินการตาม

ประเด็นหลักของเกณฑ UI 

Green Metric เพื่อพัฒนาสู

การเปนมหาวทิยาลัย

ตนแบบในการสรางความ

ย่ังยนื 

-จํานวนผูเขารวม

โครงการตามเกณฑการ

ประเมนิมหาวทิยาลัยสี

เขยีว (UI Green)   

80 
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กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดพิจารณากรอบอัตรากําลังบุคลากรและวางแผน

อัตรากําลังสายวิชาการ โดยใชเกณฑภาระการสอนตามคา FTES ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและตาม

เกณฑของสภาวิชาชีพครู สายวชิาการจะกําหนดคุณวุฒิการศกึษาในระดับปรญิญาเอกตามหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และสายสนับสนุนนจะกําหนดคุณวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาโท หรือระดับ

คุณวุฒกิารศกึษาในระดับปรญิญาตร ีพรอมทัง้ใหสอดคลองกับการพัฒนาของวทิยาลัยการศกึษา  

แผนการจัดหาบุคลากรสายวชิาการ และทดแทนอัตราเกษยีณอาย ุ

อาจารย 

วุฒิ สาขาท่ีตองการ 

จํานวนท่ี

ตองการ 

อัตรา

ปจจุบัน 
2564 2565 2566 2567 2568 

การบรหิารการศึกษา 1 19 
  

 
 

 

หลักสูตรและการสอน 10 7 
 

 
 

  

เทคโนโลยทีางการศึกษา 6 3  
 

   

วัดและประเมินผล 6 4  
 

   

จติวิทยาทางการศึกษา 2 0   
 

  

ปรัชญาทางการศึกษา 1 1      

 

ขอมูลอัตราเกษยีณอายบุุคลากรสายวชิาการ 

ที ่ คํานาํหนา ชื่อ นามสกุล วันทีเ่กษยีณ 

1 นางสาว กัญจน ี ศรีโสภา 30 ก.ย. 83 

2 นางสาว ขวัญชนก ขําตัง้ 30 ก.ย. 88 

3 ดร. ดรุณ ี อภัยกาว ี 30 ก.ย. 85 

4 ดร. ตระกูลพันธ ยุชมภู 30 ก.ย. 87 

5 ผศ.ดร. ธิดาวัลย อุนกอง 30 ก.ย. 75 

6 ผศ.ดร. นํ้าฝน กันมา 30 ก.ย. 76 

7 นาย พศิาล เครือลติ 30 ก.ย. 86 

8 นางสาว เมทิกา เลศิปฐมา 30 ก.ย. 87 

9 รศ.ดร. สมบัติ นพรัก 30 ก.ย. 49 

10 ผศ.ดร. ขวัญ สวงนเสริมศรี 30 ก.ย. 59 

11 ผศ.ดร. สันติ บูรณะชาติ 30 ก.ย. 74 

12 ผศ.ดร. สุนทร คลายอํ่า 30 ก.ย. 69 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
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ขอมูลอัตราเกษยีณอายบุุคลากรสายวชิาการ (ตอ) 

ที ่ คํานาํหนา ชื่อ นามสกุล วันทีเ่กษยีณ 

13 ผศ.ดร. โสภา อํานวยรัตน 30 ก.ย. 78 

14 นาย อรรถพล คณติชรางกูร 30 ก.ย. 89 

15 ดร. ธารารัตน มาลัยเถาว 30 ก.ย. 85 

16 ดร. วัชระ  จตุพร 30 ก.ย. 89 

17 นาย นรินทร บัวนาค 30 ก.ย. 90 

18 นาย นายสุวชิา ดวงฟู 30 ก.ย. 95 

19 นางสาว พัชรินทร คัสเตศรี 3 ก.ย. 93 

20 ดร. เกศราพรรณ พันธุศรีเกตุ คงเจริญ 30 ก.ย. 77 

21 ดร. รุงทิวา กองสอน 30 ก.ย. 80 

22 ผศ.ดร. ลอืชา ลดาชาติ 30 ก.ย. 83 

23 ผศ.ดร. วไิลภรณ ฤทธิคุปต 30 ก.ย. 75 

24 ดร. ศานิตย ศรีคุณ 30 ก.ย. 85 

25 ดร. ลําไย สหีามาตย 30 ก.ย. 81 

26 ดร. วสันต สรรพสุข 15 ก.ย. 93 

27 ผศ.ดร. อมรรัตน วัฒนาธร 30 ก.ย. 58 

28 ดร. วลิาวัลย โพธ์ิทอง 30 ก.ย. 84 

29 ดร. วลิาวัลย สมยาโรน 30 ก.ย. 84 

30 ดร. นรินธน นนทมาลย 18 ก.พ.89 

31 ดร. อาภาพรรณ ประทุมไทย 30 ก.ย. 84 

32 ดร. นริศรา เสอืคลาย 26 ก.ย. 86 

33 ดร. วรรณากร พรประเสริฐ 3 ก.ย. 93 

34 ดร. วภิาว ี ศิริลักษณ 11 ก.ย. 90 

35 ดร. ณัฐวุฒ ิ สัพโส 11 ก.ย. 83  

35 ดร. กษิฎฏิฏ  มพีรหม 11 ก.ย. 85  

 *** หมายเหตุ    มอัีตราเกษียณในชวง 2563-2567 จํานวน ...-... ราย 
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แผนการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุน และทดแทนอัตราเกษยีณอายุ 

ตําแหนง 
จํานวนที่

ตองการ 

อัตรา

ปจจุบัน 
2564 2565 2566 2567 2568 

นักวเิคราะหนโยบายและ

แผน 

1 1 
 

    

นักวชิาการศึกษา 2 6 
 

  

  

นักวชิาการพัสดุ 1 1 
  

 

  

นักวชิาการเงนิและบัญชี 1 1 
   

 

 

นักวชิาการคอมพวิเตอร 1 1 
     

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 2 
  

 

 

 
บุคลากร 1 1 

     

 

ขอมูลอัตราเกษยีณอายุบุคลากรสายสนับสนุน 

ที ่ คํานาํหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง เกณยีณ 

1 นางสาว กัญญาภัทร วมิลสุต หัวหนาสํานักงาน 30 ก.ย. 75 

2 นางสาว ปวันรัตน วังมา หัวหนางานวชิาการ 30 ก.ย. 83 

3 นาง ยลดา อินเปร้ียว หัวหนางานบริหารท่ัวไป 30 ก.ย. 88 

4 นาย วทิวัส ธิวัย หัวหนางานแผน 30 ก.ย. 81 

5 นาง  สรญา จรัสโสภาสทิธ์ิ นักวชิาการศึกษา 30 ก.ย. 87 

6 นางสาว สุนีรัตน ศรีทนต เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 30 ก.ย. 80 

7 นาย เอกพล โพธิจันทร นักวชิาการคอมพวิเตอร 30 ก.ย. 90 

8 นาย อภิเดช เทพรังสาร นักวชิาการศึกษา 30 ก.ย. 93 

9 นางสาว รุจริา ลายสาน นักวชิาการเงนิและบัญชี 30 ก.ย. 97 

10 นางสาว ทัศนีย ใหมวงค นักวชิาการศึกษา 30 ก.ย. 94 

11 นางสาว วราภรณ สังวาลย นักวชิาการศึกษา 30 ก.ย. 95 

12 นาง ศศิธร เทพรังสาร นักวชิาการศึกษา 30 ก.ย. 90 
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กระบวนการสรรหาบุคลากรวทิยาลัยการศึกษา 

 วิทยาลัยการศึกษา ไดกําหนดขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัย

กําหนดของแตละตําแหนง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบรหิารงานบุคคลของวิทยาลัยการศึกษา 

 1.  วางแผนกําลังอยางเหมาะสมตามพันธกจิของวทิยาลัยการศกึษา 

 2. กําหนดกระบวนการคัดเลอืกคนเขาสูตําแหนงดวยระบบคุณธรรม และดําเนินดวยความเปน

ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

 3. สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติของบคุลากรใหมคีุณภาพชีวติและสวัสดกิารที่ด ี

 4. จัดระบบประเมนิผลที่มีประสทิธภิาพเปนธรรม เพื่อกําหนดการพจิารณาความดีความชอบ 

สทิธปิระโยชน สวัสดกิารที่เหมาะสมกับภารกจิ สมรรถนะและผลการปฏบิัตงิาน 

 5. สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาในวชิาชีพตนเองโดย ใหเขารวม

ฝกอบรมการจัดฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานในหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 6. สงเสรมิใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

 7. สงเสริมและสนับสนุนทุนการศกึษาใหกับบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา  

 8. สงเสรมิดานจรยิธรรมของบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา 
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การพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

กระบวนการข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลยัการศึกษา  
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กระบวนการข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศึกษา  
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การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 วทิยาลัยการศกึษาไดวเิคราะหจุดแข็งและจุดออน จากสภาพแวดลอมในดานการพัฒนาบุคลากร

และดานการสื่อสารองคกร เพื่อใหมองเห็นโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบที่จะเกดิขึ้น เพื่อนํามา

ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 

 

 จากวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน จากสภาพแวดลอมในดานการพัฒนาบุคลากรและดานการ

สื่อสารองคกรของวทิยาลัยการศกึษา ไดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของวทิยาลัยการศกึษา ดังนี้ 

1. สนับสนุนทุนวจัิยและทุนเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการแกบุคลากร 

2. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจ

ในองคกร และพัฒนาระบบเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารเในการปฏบิัตงิาน 
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วทิยาลัยการศึกษา สนับสนุนทุนวจัิยและทุนเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการแกบุคลากร  

วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายสงเสริมและสนันสนุนนใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการศึกษา 

ผลติผลงานทางวชิาการที่คุณภาพ และสามารถตพีมิพเผยแพรในระบดับนานาชาต ิจงึไดสนันสนุนทุนเพื่อ

การวิจัยและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร

ผลงานวชิาการ และงานสรางสรรค พ.ศ. 2562 

1. สนับสนุนทุนจากงบประมาณรายไดวิทยาลัยการศึกษา 

ประเภททุน โครงการวิจัย (ไมเกนิ) 

โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวจัิย 10,000 บาท 
 

2. สนับสนุนทุนวจัิยจากงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา  
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สงเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพของตนเอง มทัีศนคตท่ีิดีและมคีวามภูมใิจ 

ในองคกร และพัฒนาระบบเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารเในการปฏบิัตงิาน 

การเตรยีมคนและเสรมิสรางศักยภาพคน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการสงเสริมคณุภาพการจดัการเรียนการ

สอน 

เดอืนตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

20,000 งานวชิาการ 

การสรางงานวจัิยและนวัตกรรมและการเปนผูนาทางดานวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการสนับสนุนทุนการวจิัยวทิยาลัย

การศึกษา 

เดอืนตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

310,000 งานบริหาร 

2 โครงการพัฒนานักวจิัยสูการตีพมิพระดับ

นานาชาติ 

เดอืนตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

50,000 งานวจิัยและ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

วจิัย 

เดอืนตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

50,000 งานวจิัยและ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

4 โครงการพัฒนาผลงานวจิัยสูการตีพมิพระดับ

นานาชาติ 

เดอืนตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

225,000 งานวจิัยและ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ โปรงใส และมธีรรมาภบิาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบัิตงิาน

บุคลากรสายสนับสนุน ใหเกดิการพัฒนาและ 

มปีระสทิธิภาพ 

เดอืนตุลาคม 2564-

กันยายน 2565 

52,800 งานบริหาร 

2 โครงการสนับสนุนชุดแตงกายสําหรับ

ปฏบัิติงานของบุคลากร 

เดอืนพฤศจกิายน 

2564 

96,000 งานบริหาร 

3 โครงการเตรียมความพรอมพธีิพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

เดอืนกุมภาพันธ,เดอืน

เมษายน 2565 

180,000 งานบริหาร 

4 โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษโลก รักษ

สิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) 

เดอืนกุมภาพันธ 2565 20,000 งานบริหาร 

5 โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิตงิาน

อยางมคีุณธรรมความโปรงใส 

เดอืนกุมภาพันธ 2565 12,500 งานบริหาร 

6 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน วทิยาลัยการศึกษา

นาอยู 

เดอืนกุมภาพันธ 2565 40,391 งานบริหาร 

7 โครงการสรางขวัญ กําลังใจในการปฏบัิตงิาน 

และสรางความผูกพันในองคกร 

เดอืนมนีาคม 2565 45,600 งานบริหาร 

8 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิตกิารฝาย

บริหาร ประจําป 2565 

เดอืนมนีาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

9 โครงการแนวปฏบัิติวาดวยระเบียบและ

ขอบังคับการเบิกจายงบประมาณ 

เดอืนมนีาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

10 โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

เดอืนมนีาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

11 โครงการแนวปฏบัิตเิร่ืองการมอบอํานาจของ

ผูบริหารตามระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา 

เดอืนพฤษภาคม 2565 12,500 งานบริหาร 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

12 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน 

ครองคน ครองงาน 

เดอืนพฤษภาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

13 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนการ

เงนิ และแผนพัสดุ ใหมผีลสัมฤทธ์ิ 

เดอืนมถิุนายน 2565 40,000 งานบริหาร 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรสายสนับสนุนวทิยาลัยการศึกษา 

- อบรม "การใชโปรแกรมการสงงาน

ฝกประสบการวชิาชีพครู" 

- อบรม “การใชอุปกรณสื่อสารผาน

ระบบออนไลน” 

เดอืนมถิุนายน 2565 20,000 งานบริหาร 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขาสู

ตําแหนงสูงขึ้นสายสนับสนุน 

เดอืนกรกฏาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

16 โครงการแนวปฏบัิตกิารจัดทําแผนความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

เดอืนกรกฏาคม 2565 20,000 งานบริหาร 

17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใช

ในการปฏบัิติงาน วทิยาลัยการศึกษา 

เดอืนสงิหาคม 2565 12,500 งานบริหาร 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เดอืนกันยายน 2565 340,000 งานบริหาร 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ

ทํางานอยางมคีวามสุขสูผลสัมฤทธ์ิขององคกร  

เดอืนกันยายน 2565 210,000 งานบริหาร 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร

ดานวชิาการ  

เดอืนกันยายน 2565 540,000 งานบริหาร 

21 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวจิัย เดอืนกันยายน 2565 310,000 งานบริหาร 

22 โครงการอบรมเชิงปฏบัิตงิานและศึกษาดูงาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ 

(AUN QA EdPEx) 

เดอืนเมษายน 2565 78,000 งานแผนงาน 

23 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ EdPEx 

เดอืนพฤษภาคม 2565 50,000 งานแผนงาน 
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แผนการอบรมและสัมมนาระหวางป 2563-2567 

แผนการอบรมและสัมมนาของบุคลากรสายวชิาการในในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

1 ดร.ณัฐวุฒ ิสัพโส การสนทนาภาษาอังกฤษ    √  

  การเขยีนบทความภาษาอังกฤษ     √ 

  การทําสื่อการสอนออนไลน √     

  แนวโนมในการทําวจิยัในอนาคต  √    

  แนวทางการพัฒนาบทความกาวหนาท่ีวชิาการ   √   

2 ดร.รุงทิวา กองสอน การเขยีนบทความวจิัยในฐาน Score push TCI 1    √  

  วเิคราะหงานวัจยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยโปรแกรม 

Computer 

    √ 

  เทคนิคการเขยีนงานวจิัยระดับนานาชาติ(ตางประเทศ) √     

3 ดร.ธารารัตน มาลัยเถาว อบรมวจิยัการเรียนรูท่ีพัฒนานิสติ, กระบวนการคิด, ทักษะ

การคดิ, การเปนผูนําและผูบริหาร 

√ √ √ √ √ 

4 ดร.วภิาว ีศิริลักษณ วจิัยและประเมนิผลทางการศึกษา  √    

  สถติิในการวจิัย   √   

5 ดร.นรินธน นนทมาลย หลักสูตรผูประกาศในกจิการกระจายเสยีงและกจิการ

โทรทัศน 

ขัน้กลาง 

√ √    

  BROADCAST ASIA  √ √ √   

  ConnecTechAsia √ √ √   

  Worlddidac Asia √ √ √   
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

6 ดร.วัชระ จตุพร การวจิัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการตีพมิพ    √  

  แนวโนมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ

ท่ี 21 

    √ 

  การเปนผูนําเชิงคุณภาพกับการบริหารการศึกษาไทย √     

7 ผศ.ดร.ธิดาวัลย อุนกอง โครงการคูปองพัฒนาครู √ √ √ √ √ 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนบุคลากรสาย

วชิาการ 

 √    

8 ผศ.ดร.นํ้าฝน กันมา อบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อการดําเนนิการท่ีเปนเลศิ (EdPEx) 

    √ 

  สัมมนา เร่ือง การพัฒนางานวจิยั เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนอืตอนบน 

 √    

  วจิัยและประเมนิผลทางการศึกษา √ √  √ √ 

  สถติิในการวจิัย √ √  √ √ 

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติประจําวัน √ √  √ √ 

9 นางสาวเมทิกา เลศิปทมา อบรม “การเขยีนโครงการดานการวจิัยและพัฒนาจติพฤติกรรม

เยาวชนและสังคมไทย” 

√     

  สัมมนาและวพิากษรายละเอียดของรายวชิาและรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนรายวชิาหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

 √    

10. ดร.วลิาวัลย โพธ์ิทอง การตัดตอวดิโีอแบบมอือาชีพ    √  
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

11. ดร.นริศรา เสอืคลาย วจิัยและประเมนิผลทางการศึกษา √ √  √ √ 

  สถติิในการวจิัย √ √  √ √ 

12. ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย การวัดประเมนิผล √ √  √ √ 

  การวจิัยในช้ันเรียน √ √  √ √ 

  สถติิในการวจิัย √ √  √ √ 

13. ดร.วลิาวัลย สมยาโรน การตัดตอวดิโีอแบบมอือาชีพ    √  

  การทําสื่อการสอนออนไลน     √ 

14. ผศ.ดร.วไิลภรณ ฤทธิคุปต แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนบุคลากรสายวชิาการ √ √    

  การเปนนักวจิัย     √ 

16 ผศ.ดร.โสภา อํานวยรัตน โครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารการพัฒนางานวจิัย √ √ √ √ √ 

  โครงการพัฒนาองคความรูดานการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน    √  

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศฟนแลนด     √ 

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศเนเธอรแลนด √     

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศไตหวัน  √    

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนบุคลากรสายวชิาการ √ √ √ √ √ 

  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ  √ √ √ √ √ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

17 ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ โครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารการพัฒนางานวจิัย √ √ √ √ √ 

  โครงการพัฒนาองคความรูดานการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน    √  

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศไตหวัน  √    

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนบุคลากรสายวชิาการ √ √ √ √ √ 

  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ  √ √ √ √ √ 

18 ผศ.ดร.ลอืชา ลดาชาต ิ การเขยีนบทความวจิัยในฐาน Score push TCI 1 √ √ √ √ √ 

  วเิคราะหงานวัจยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยโปรแกรม 

Computer 

√ √ √ √ √ 

  เทคนิคการเขยีนงานวจิัยระดับนานาชาติ(ตางประเทศ) √ √ √ √ √ 

20 ดร.เกศราพรรณ  

พันธุศรีเกตุ คงเจริญ 

การเขยีนบทความวจิัยในฐาน Score push TCI 1 √ √ √ √ √ 

  วเิคราะหงานวัจยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยโปรแกรม 

Computer 

√ √ √ √ √ 

  เทคนิคการเขยีนงานวจิัยระดับนานาชาติ(ตางประเทศ) √ √ √ √ √ 

21 ดร.วสันต สรรพสุข แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนบุคลากรสายวชิาการ  √    

  การเปนนักวจิัย   √   

22 ดร.วรรณากร พรประเสริฐ การวเิคราะหสถติิขัน้สูงดวยโปรแกรม M Plus, โปรแกรม R √     

  การวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยโปรแกรม. Atlas.ti   √   

  เทคนิคการเขยีนงานวจิัยระดับนานาชาติ (ตางประเทศ)  √    
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

23 ผศ.ดร.สุนทร คลายอํ่า โครงการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารการพัฒนางานวจิัย √ √ √ √ √ 

  โครงการพัฒนาองคความรูดานการจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน    √  

  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการศึกษา ณ ประเทศไตหวัน  √    

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนบุคลากรสายวชิาการ √ √ √ √ √ 

  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ  √ √ √ √ √ 

24 ดร.ลําไย สหีามาตย อบรม “การเขยีนโครงการดานการวจิัยและพัฒนาจติพฤติกรรม

เยาวชนและสังคมไทย” 

√     

  สัมมนาและวพิากษรายละเอียดของรายวชิาและรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนรายวชิาหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

 √    

  การเขยีนบทความวจิัยในฐาน Score push TCI 1    √  

  วเิคราะหงานวัจยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยโปรแกรม 

Computer 

    √ 

  เทคนิคการเขยีนงานวจิัยระดับนานาชาติ(ตางประเทศ) √     
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แผนการอบรมและสัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุนในในระหวางปพ.ศ. 2563-2567 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

1 นางสาวกัญญาภัทร วมิลสุต อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี   √   

  วธีิการทํางานรวมผูอืน่ไดอยางมคีวามสุข    √  

  เทคนดิการทํางานเปนทีม     √ 

2 นางสาวปวันรัตน วังมา อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี  √    

  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     √ 

3 นางสาวยลดา อินเปร้ียว อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี √     

  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อตางๆ     √ 

  ความรูดานงานประชาสัมพันธ √     

4 นายวทิวัส ธิวัย อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี  √    

  การเขยีนแผนกลยุทธอยางมปีระสทิธิภาพ     √ 

5 นางสรญา จรัสโสภาสทิธ์ิ อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี √     

  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณดานการดูแลบัณฑติ  √    

6 นางสาวสุนีรัตน ศรีทนต เทคนิคการจัดประชุมอยางมปีระสทิธิภาพ      

7 นายเอกพล โพธิจันทร วธีิการทํางานรวมผูอื่นไดอยางมคีวามสุข √     

  เทคนคิการเขยีนโปรแกรม      

8 นายอภิเดช เทพรังสาร อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี  √    

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน     √ 

  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตรวจสอบภายใน √     
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล เร่ืองท่ีตองการอบรม/สัมมนา ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

9 นางสาวทัศนีย  ใหมวงค อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี    √  

  อบรมการเขยีนหนังสอืราชการ     √ 

  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ √     

10 นางสาววราภรณ สังวาลย อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี    √  

  อบรมความรูดานภาษา  √    

11 นายธนพล เช้ือเมอืงพาน อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี     √ 

  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู √     

12 นางสาวรุจริา ลายสาน อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี      

  วธีิการทํางานรวมผูอืน่ไดอยางมคีวามสุข    √  

  อบรมการเขยีนหนังสอืราชการ     √ 

13 นายคมธิต จันตะมะ อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี √  √  √ 

อบรมการเขยีนหนังสอืราชการ  √    

14 นางศศิธร เทพรังสาร อบรม/สัมมนา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาท่ี     √ 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู √     
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พันธกจิของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสอดคลองกับการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา 
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แบบสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง 

ของบุคลากรวทิยาลัยการศึกษา 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองเพื่อ

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

2. กรุณาตอบแบบสํารวจตามความคดิเห็นและความเปนจรงิของทานมากที่สุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสํารวจ 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 

ตําแหนง.......................................................................................................................................... 

หนาที่รับผิดชอบ............................................................................................................................. 

 

ตอนท่ี 2 แบบเสนอความตองการพัฒนาตนเอง 

 

ความตองการพัฒนาตนเอง ระดับความตองการ 

มากที่สุด มาก นอย นอยท่ีสุด 

ตองการเพิ่มพูนความรูดานการปฏบิัตงิานในงานที่รับผิดชอบ     

1.     

2.     

3.     

4.     

ตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน     

1.     

2.     

3.     

4.     

ตองการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น     

ตองการความรูในการทํางานวจัิย (R2R)     

************************************ 
 


