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ผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
  

 ตามที่วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ในด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้าน

วิชาการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  

เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการพัฒนาบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยการศกึษา โดยได้ด าเนินโครงการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) วิทยาลัยการศกึษาได้รายงานผล

การด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้   

โครงการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จ านวน  28 โครงการ 

 1. โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว    จ านวน  8 โครงการ 

 2. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  1 โครงการ 

 3. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน  19 โครงการ 

4. โครงการที่จัดโดยมหาวทิยาลัยพะเยา   จ านวน  3 โครงการ 
 

การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

เป้าประสงค์ เพื่อผลติกาลังคนให้มคีุณลักษณะ สมรรถนะและทักษะแหง่อนาคตตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพการจดัการเรียน 

การสอน 

รอด าเนนิการ 20,000.00 ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นาทางด้านวิชาการ 

เป้าประสงค์ คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การ

วิจัยระดับแนวหนา้ของโลก (Global and Frontier Research 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยวิทยาลัยการศึกษา รอด าเนนิการ 310,000.00 ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

2 โครงการพัฒนานักวจิัยสูก่ารตพีมิพร์ะดับ

นานาชาต ิ

รอด าเนนิการ 50,000.00 ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการวจิัย รอด าเนนิการ 50,000.00 ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

4 โครงการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารตพีมิพร์ะดับ

นานาชาต ิ

รอด าเนนิการ 225,000.00 ตุลาคม 2564- 

กันยายน 2565 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุนวทิยาลัยการศึกษา 

- อบรม "การใช้โปรแกรมการสง่งาน 

ฝึกประสบการวชิาชีพครู" 

- อบรม “การใช้อุปกรณส์ื่อสารผ่านระบบ

ออนไลน”์ 

รอด าเนนิการ 20,000.00 มถิุนายน 2565 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้น

การปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

รอด าเนนิการ 12,500.00 สิงหาคม 2565 

3 โครงการอบรมเชงิปฏบัิตงิานและศกึษาดูงาน 

ด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  

(AUN QA EdPEx) 

รอด าเนนิการ 78,000.00 เมษายน 2565 

4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์ EdPEx 

รอด าเนนิการ 50,000.00 พฤษภาคม 

2565 

 

เป้าประสงค์ 2. การบริหารงานมีธรรมภิบาลและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการสร้างความตระหนกัในการปฏบัิตงิาน

อย่างมคีุณธรรมความโปร่งใส 

ด าเนนิการแล้ว 20,000.00 กุมภาพันธ์ 2565 

2 โครงการแนวปฏบัิตวิา่ด้วยระเบียบและข้อบังคับ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด าเนนิการแล้ว 12,500.00 มนีาคม 2565 

3 โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุท่ีรัฐต้องการสง่เสริมหรือสนับสนุน 

ด าเนนิการแล้ว 12,500.00 มนีาคม 2565 

4 โครงการแนวปฏบัิตเิร่ืองการมอบอ านาจของ

ผู้บริหารตามระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา 

รอด าเนนิการ 12,500.00 พฤษภาคม 

2565 

5 โครงการแนวปฏิบัติการจัดท าแผนความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รอด าเนนิการ 20,000.00 กรกฏาคม 2565 
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เป้าประสงค์ 3. สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกือ้หนุนและมีประสทิธิภาพ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครอง

คน ครองงาน 

รอด าเนนิการ 20,000.00 พฤษภาคม 

2565 

2 กิจกรรม 7 ส. ส านกังานวิทยาลยัการศกึษา รอด าเนนิการ - กันยายน 2565 

 

เป้าประสงค์ 4. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการสนับสนุนชุดแตง่กายส าหรับปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร 

ด าเนนิการแล้ว 96,000.00 พฤศจิกายน 

2564 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รอด าเนนิการ 340,000.00 กันยายน 2565 

 

เป้าประสงค์ 5. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

และสร้างความผูกพันในองคก์ร 

รอด าเนนิการ 45,600.00 มนีาคม 2565 

 

เป้าประสงค์ 6. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการเตรียมความพร้อมพธีิพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

ด าเนนิการแล้ว 180,000.00 กุมภาพันธ์ 2565 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท างาน

อย่างมคีวามสุขสูผ่ลสัมฤทธ์ิขององคก์ร  

รอด าเนนิการ 210,000.00 กันยายน 2565 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคก์รดา้น

วชิาการ  

รอด าเนนิการ 540,000.00 กันยายน 2565 
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เป้าประสงค์  7.  ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ( PERFORMANCE 

Management and Development) 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิตกิารฝ่าย

บริหาร ประจ าป ี2565 

ด าเนนิการแล้ว 20,000.00 มนีาคม 2565 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏบัิตงิาน 

บุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพ 

อยุ่ระหว่างการ

ด าเนนิการ 

52,800.00 ตุลาคม 2564-  

กันยายน 2565 

3 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัย รอด าเนนิการ 310,000.00 กันยายน 2565 

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนการเงิน 

และแผนพัสดุ ให้มีผลสัมฤทธ์ิ 

รอด าเนนิการ 40,000.00 มถิุนายน 2565 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่

สูงขึน้สายสนับสนุน 

รอด าเนนิการ 20,000.00 กรกฏาคม 2565 

6 โครงการ “อบรมการเขียนคู่มือปฏบัิตงิานของ

บุคลากรสายสนับสนุน คร้ังท่ี 1” 

ด าเนนิการแล้ว 

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยาเป็น

ผู้ด าเนนิการ 

- ธันวาคม 2564 

7 โครงการ “อบรมการสร้างสรรค์ผลงานเชิง

วเิคราะห์จากงานประจ า ครัง้ท่ี 2” 

ด าเนนิการแล้ว 

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยาเป็น

ผู้ด าเนนิการ 

- มกราคม 2565 

8 โครงการ “ส่งเสริมความกา้วหนา้ของพนักงาน

มหาวทิยาลัยสายสนับสนุน คร้ังท่ี 3” หัวขอ้ 

“โครงการอบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย 

(R2R)” 

ด าเนนิการแล้ว 

โดยมหาวิทยาลัย

พะเยาเป็น

ผู้ด าเนนิการ 

- มกราคม 2565 

 

เป้าประสงค์ 8. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับโลก (UI Green) 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ช่วงเวลา 

1 โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษ์โลกรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม (SE Green & Clean) 

ด าเนนิการแล้ว 20,000.00 กุมภาพันธ์ 2565 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วทิยาลัยการศึกษา 

นา่อยู่ 

ด าเนนิการแล้ว 40,391.00 กุมภาพันธ์ 2565 
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โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ด าเนนิงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

เดือนตุลาคม 2564 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ให้เกิดการพัฒนาและมีประสทิธิภาพ (KM ครั้งที่ 1) 
 

- กิจกรรมปรับปรุงช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน  

 
วิทยาลัยการศกึษา โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝา่ยบริหารพร้อมด้วย 

บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนา

และมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 1) เพื่อให้บุคลกรสายสนับสนุนได้เสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=818&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=818&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=818&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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เดือนพฤศจกิายน 2564 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ให้เกิดการพัฒนาและมีประสทิธิภาพ (KM ครั้งที่ 2) 

 
วิทยาลัยการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วย 

บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนา

และมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 2) เพื่อให้บุคลกรสายสนับสนุนได้เสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=867&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=867&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=867&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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โครงการสนับสนุนชดุแต่งกายส าหรับปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดโครงการสนับสนุนชุดแต่งกายส าหรับปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยการศกึษาทุกท่าน และสร้างภาพลักษณ์

ที่ดตี่อองค์กร ให้มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าเชื่อถือและเสมอเหมือนกัน ให้มคีวามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวทิยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=889&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=889&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=889&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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เดือนธันวาคม 2564 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ให้เกิดการพัฒนาและมีประสทิธิภาพ (KM ครั้งที่ 3) 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมดว้ยบุคลากรสายสนับสนุน 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM 

ครั้งที่ 3) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เสนอผลการปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงานของ

ส่วนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้อง

ประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=900&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=900&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=900&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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เดือนมกราคม 2565 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ให้เกิดการพัฒนาและมีประสทิธิภาพ (KM ครั้งที่ 4) 

- กิจกรรมสร้างจติส านึกในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

 

วันที่ 17 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 4) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เสนอผลการปฎิบัติงาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงานของส่วนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการ

ปฎิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=894&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=894&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=894&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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เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมสร้างจติส านึกในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย NO Gift Policy 

 
วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรม

องค์กรในด้านการคอร์รัปช่ันแก่บุคลากรในหนว่ยงาน และมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมดว้ยแสดงออกเชงิสัญลักษณ์ตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=939&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=939&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=939&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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โครงการสร้างความตะหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

ประจ าปี 2565 

 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการสร้างความตะหนักในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานและเพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรบัการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&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=962&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=962&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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กิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

ธรรมเทศนา โดย พระเมธีวชิโรดม (วุฒชิัย วชิรเมธี) 

 เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” 
 

 

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใสโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมทั้ง 

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนา โดย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิร

เมธี) เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=930&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=930&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=930&title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

 
 13 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ให้เกิดการพัฒนาและมีประสทิธิภาพ (KM ครั้งที่ 5) 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อม

ด้วยบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้เกิดการ

พัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 5) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เสนอผลการปฎิบัติงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฎิบัติงานของส่วนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการ

ปฎิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=923&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=923&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=923&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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โครงการวิทยาลัยการศกึษารักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม (SE Green & Clean) 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการศกึษา ได้ด าเนินการจัดโครงการวิทยาลัยการศกึษารักษ์โลก 

รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยการศกึษาเป็นส านักงานที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green Office) และมีสภาพแวดล้อมในส านักงานใหม้ีพื้นที่สีเขยีว และน่าอยู่ พร้อมทั้งสง่เสริมให้

บุคลากรภายในองค์กรถือเป็นแนวปฏิบัติและมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=929&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=929&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=929&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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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วทิยาลัยการศึกษาน่าอยู่ 

 
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการศึกษา มีพื้นที่ที่ต้องได้รับการจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม

และปรับปรุงภูมิทัศน์ เดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยการศึกษา  

ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชนใ์นการใช้สอยพืน้ที่ ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพืน้ที่ส าหรับ

ให้นสิิตและบุคลากร ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสร้างสุขภาพและมีคุณภาพชีวติที่ดี 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=928&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=928&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=928&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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เดือนมีนาคม 2565 

โครงการแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหาร ประจ าป ี2565 

 
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อม

บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฝ่ายบริหาร ประจ าปี 2565 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บุคลากร

ทราบถึงแผนยุทธศาสตรใ์นการบริหารงานและใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้

มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยกา รศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=962&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=962&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=962&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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โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 

  วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการศกึษา ฝา่ยบริหาร จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยได้เชิญวิทยากร นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายพงศ์ศิริ เดชมนต์ นักวิชาการพัสดุ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และการ

จัดท าร่างของเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ว 78 อว. เพื่อเป็นรูปแบบและ

แนวทางในการจัดซือ้จัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2565 ตอ่ไป ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=967&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=967&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=967&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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โครงการแนวปฏิบัติว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร

วทิยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการแนวปฏบัิตวิา่ด้วยระเบียบและข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยได้รับความ

ร่วมมอืกับกองคลัง ภายใตโ้ครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจ าปงีบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นประธานเปิดโครงการในคร้ังนี้ และนางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร 

ผู้อ านวยการกองคลังและหัวหนา้งาน เป็นวทิยากรให้ความรู้รวมถึงตอบประเด็นปัญหา ในเร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิก

จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ การฝึกอบรม และการจ่ายเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

http://www.se.up.ac.th/se/NewsRead.aspx?itemID=1003 
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