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ขอมูลรับบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ป พ.ศ.2564

บุคลากรสาย

วิชาการ

1. ดร.กษฎิฏิฏ มพีรหม- บรรจุวันที่ 4 ม.ค. 651 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

1 คน 1. นางศศธิร เทพรังสาร  - ไดรับอนุมัตอิัตรา

บรรจุ (แบบโอนยาย)

ลูกจ้างรายปี

1. นายธนพล เช้ือเมอืงพาน

2. นายคมธติ จันตะมะ2 คน

ขอมูล ณ วันที่ 8 มนีาคม 2565



อัตรากําลังบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ป 2564

36 คน 12 คน 2 คน

บุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างรายปี



ขอมูลการไดรับตําแหนงทางวิชาการ ป พ.ศ. 2564

จํานวนอาจารยประจํา  

วทิยาลัยศึกษา

ยื่นขอตําแหนงรองศาสตราจารย 

จํานวน 4 คน

ไดรับตําแหนง

รองศาสตราจารย 

จํานวน 1 คน

ไดรับตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 3 คน

จํานวนอาจารยประจํา  

วทิยาลัยศึกษา

ยื่นขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 6 คน



ขอมูลการลาออกบุคลากรวทิยาลัยการศึกษา ป พ.ศ. 2564

1 คน 1. ดร.ศานิตย ศรีคุณ ลาออกเมื่อวันท่ี 18 มถิุนายน 2564

ขอมูลการศึกษาตอ ป พ.ศ. 2564

3 คน
1. อาจารยเมทกิา เลศิปฐมา

2. อาจารนรนิทร บัวนาค

3. อาจารยสุวชิา ดวงฟู



สรุปการอบรมและสัมมนาระหว่างปี พ.ศ. 2564

บุคลากรสายวชิาการ วทิยาลัยการศกึษา



การอบรมและสัมนาระหว่างป ี2564 ของบุคลากรสายวชิาการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

1 นางเกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน(การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

วทิยากรโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

การสัมมนาเร่ือง “การเขียนโครงการยุคใหม ่แบบมุง่ผลลัพธ์” 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “รู้ก่อนได้เปรียบกว่ากับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” 

Certificate of Participation : English as a Second Language (ESL) Classroom Training for Teachers 

การอบรมหลักสูตร แนวคิดใหมใ่นการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 

การอบรมหลักสูตร การปฏบัิตงิานของผู้ประเมินภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย 

การฝึกอบรมโครงการ “การเขยีนผลงานวชิาการและบทความ” 

2 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ AUN-QA Implimentation and Gap Analysis 

เทคนิคการขอทุนกับส านักงานวจิัยแหง่ชาติ 

อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามหลักเกณฑ ์AUN-QA 

3 นางสาวธารารัตน์ มาลัยเถาว ์ อบรม Brain science seminar คร้ังท่ี 5 หัวข้อ " Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn " 

"อาจารย์จะสอนออนไลน์อยา่งไร...ให้ปัง" 

อบรม Brain science seminar คร้ังท่ี 5 หัวขอ้ " Growth Mindset: Developing Intrinsic Motivation to Learn " 

"อาจารย์จะสอนออนไลน์อยา่งไร...ให้ปัง" 

โครงการบริจาคสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล ๒ แมต่  าดรุณเวทย ์จ.พะเยา 

 



ล าดบั ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

4 นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย กิจกรรมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN QA 

การพัฒนาทักษะการคิดเชงิออกแบบส าหรับอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดและให้ค าปรึกษาแก่นสิิตระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย

พะเยา  

(Train the trainer) 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาบุคลากรเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN QA 

การท างานรว่มกันแบบออนไลน์ บน Office365 

5 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน เทคนิคการตีพิมพบ์ทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

โครงการMMS3 ท าอย่างไรให้ตีพมิพใ์น Tier1/Q1 

การประชุมช้ีแจงกรอบการวจิัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ2565และแถลงผลส าเร็จจากผลการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง การเขียนบทความวิชาการ/วจิัยเพื่อตีพิมพใ์นวารสารระดับ นานาชาติประจ าป2ี565 

“ก ารน าเสนอและก ารสร้ างสื่ออย่ างสร้ างสรรค์ ด้วย PowerPoint” 

วจิัยและนวัตกรรมน าไทยสู้ภัย Covid-19” 

“เร่ิมนับ 123.....เขียนบทความเพื่อลงวารสารท าอย่างไร และ วารสารระดับนานาชาตฉิบับไหนท่ีเหมาะสมกับ(นักวจิัยเชงิพื้นท่ี)เรา” 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ 

โครงการเสวนาให้ความรู้ต าแหนง่ทางวิชาการ 

การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการประยุกตแ์ละพัฒนาองค์กร 

การเขียนบทความวิชาการและวจิัยเพื่อการตีพิมพร์ะดับนานาชาติ ครัง้ท่ี 7 

วถิีอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคสอนออนไลน์ 



ล าดบั ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

6 นางสาวล าไย สีหามาตย์ ประชุมการยื่นพิจารณาจรยิธรรมวัยในมนุษยแ์บบออนไลน์ 

เทคนิคการขอทุนกับส านักงานการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) 

เทคนิคการขอทุนกับหนว่ยบริหารและจัดการทุน บพท. (PMU-A) 

โครงการ “การหนุนเสริมทางวิชาการ ติดตามและถอดบทเรียนระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และ

ด้อยโอกาสที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน” เวทีเรียนรู้คร้ังท่ี 1 เร่ือง “การเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการโครงการ (Project 

Management)” 

ประชุมการยื่นพิจารณาจรยิธรรมวัยในมนุษยแ์บบออนไลน์ 

AUN-QA Implimentation and Gap Analysis 

7 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง อบรมผลิตสื่อออนไลน ์

8 นายณัฐวุฒ ิสัพโส โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

9 นายนรินธน ์นนทมาลย ์ ศกึษาข้อมูลรายงานการประเมินตนเองและจัดท า Desktop Assessment 

กิจกรมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN OA 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ เร่ือง วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคสอนออนไลน ์

ศกึษาข้อมูลรายงานการประเมินตนเองและจัดท า Desktop Assessment 

กิจกรมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN OA 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ เร่ือง วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคสอนออนไลน ์

กิจกรรม เรียนรู้จากพี่เลีย้ง เดอะ ซีรีส ์เร่ือง เทคนิคการขอทุนกบัส านักงานการวจิัยแหง่ชาต ิ

 

  



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

10 นายวัชระ จตุพร กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวทิยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับชุมชน-เกษตรกรสูผู่้ประกอบการ 

อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวทิยาลัยพะเยากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับชุมชน-เกษตรกรสูผู่้ประกอบการ 

อบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

11 นายสันติ บูรณะชาต ิ Overview TQA 

อบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) 

12 นางสาววรรณากร พรประเสริฐ การสอนออนไลนผ์่าน Google Meets and Google Drive for Digital Classroom 

แนะน าการบูรณาการกับการประยุกตใ์ชส้ื่อออนไลนก์ับการเรียนการสอน ในยุค COVID-19 

รู้เท่าทันสื่ออยา่งสร้างสรรค์: การจัดการเรียนการสอนส าหรับครู 

A.I. ทางการศกึษา โดยใช ้Machine Learning อย่างง่ายโดยไมต่อ้งเขียนโค้ด 

Online Teaching Tools: เครื่องมือส าหรับครูสอนออนไลน์ 

การวัดและประเมินผลออนไลน ์

การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

ผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 

  



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

13 นางสาววภิาว ีศริิลักษณ ์ โครงการเสวนาให้ความรู้การขอต าแหนง่ ทางวชิาการ ส าหรับบุคลากรสายวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศนศ์าสตร์เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแหง่การเรียนรู้“เเนะน าการบูรณา

การกับการประยุกตใ์ชส้ื่อออนไลนก์ับการเรียนการสอน ในยุค COVID-19” 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์โครงการเปิดโลกทัศนศ์าสตร์เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ “A.I. ทางการศกึษา 

โดยใช ้Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด” 

โครงการพัฒนาทักษะการคดิเชงิออกแบบส าหรับอาจารย์เพื่อถ่ายทอดและ ให้ค าปรึกษาแก่นสิติระดับปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย

พะเยา (Train the trainer) 

 

 

  



การอบรมและสัมนาระหว่างปี 2564 ของบุคลากรสายบริการ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

1 นางสาวกัญญาภัทร วิมลสุต อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมฝึกปฏบัิตกิารายงานผลการด าเนนิโครงการผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

อบรมการเขียนหนังสอืราชการ 

อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)  

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA 

อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)  

อบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานสายสนับสนุน 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 



สรุปการอบรมและสัมมนาระหว่างปี พ.ศ. 2564

บุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

2 นางสาวปวันรัตน์ วังมา  อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

3 นางสรญา จรัสโสภาสทิธ์ิ อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

  อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

4 นางยลดา อนิเปร้ียว  อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

5 นางสาวสุนรัีตน์ ศรีทนต์ อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการเขียนหนังสอืราชการ 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

  อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

6 นางสาวรุจิรา ลายสาน อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมฝึกปฏบัิตกิารายงานผลการด าเนนิโครงการผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

  อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมฝึกการใชง้านระบบ e-budget ด้านพัสด ุ

7 นายวิทวัส ธวิัย  อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

8 นายเอกพล โพธจิันทร์  อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

  อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

9 นายอภเิดช เทพรังสาร อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมฝึกการใชง้านระบบ e-budget ด้านพัสด ุ

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

10 นางสาวทัศนีย์ ใหมว่งค ์ อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมฝึกปฏบัิตกิารายงานผลการด าเนนิโครงการผ่านระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ 

อบรมบุคลากรเรียนรู้ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  

อบรมการเขียนหนังสอืราชการ 

อบรมการปฏบัิตงิานนอกสถานท่ี WORK FROM HOMEด้วยDIGITAL SIGNATURE 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

11 นางสาววราภรณ์ สังวาลย์ อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานสูค่วามส าเร็จ 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

  อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

12 นายธนพล เชื้อเมอืงพาน อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่องที่อบรม/สัมมนา 

  อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

13 นายคมธิต จันตะมะ อบรมการใชร้ะบบ e-butget 

อบรมการท าแผนจัดซือ้จัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก 

อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการด าเนนิงานตามเกณฑ์ส านักงานสเีขียว (Green Office) 

อบรมระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ส าหรับใชใ้นการประเมินส านักงานสีเขียว 

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากร 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 

อบรมการเตรียมความพร้อมการขอต าแหนง่ของพนักงานสายบริการ 

14 นางศศธิร เทพรังสาร อบรมการใชร้ะบบ UP-DMS  

อบรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏบัิตงิานอย่างมคีวามสุข 

อบรมการจัดท าคู่มอืปฏบัิตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการวเิคราะห์และเขยีนแบบประเมินค่างานเพื่อใชข้อก าหนดต าแหนง่ให้สูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

อบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตงิาน วทิยาลัยการศึกษา 



สรุป
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา

ประจําปงบประมาณ 2564



โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

กิจกรรม “สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส” 

 
วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้างความตระหนัก

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม

ความโปร่งใส” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และ facebook live ผ่านเพจ วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยในกิจกรรมรับได้เกียรติจาก นายยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ  

ได้กล่าวถึง แนวคิดเร่ือง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนท้ัง 10 รูปแบบ รวมไปถึงพระราช

บัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แนวทางการรับมือกับการขัดกันของ

ผลประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 

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


โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 

กิจกรรม “อบรมการใช้ระบบ e-Budget” 

 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้างความตระหนัก

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมการใช้ระบบ e-Budget”ณ ห้องประชุมวิทยาลัย

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และผ่าน Facebook live ในเพจ วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยในโครงการได้รับเกียรติจาก นางสาวอัมพิกา อัมพุธ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ นายฤทธิชัย มณีทิพย์ 

หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และนายติณณภัทร์ ติปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาให้ความรู้ถึงขั้นตอนการใชง้านระบบ e-Budget ในการขอใช้งบประมาณในการท าโครงการ

ตา่งๆ และการจัดซือ้จัดจ้าง 

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


โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส  

กิจกรรม “อบรมการท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและ การเบิกจา่ยโครงการจาก

งบประมาณภายนอก” 

 
วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้างความตระหนกั

ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “อบรมแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการและการเบิกจ่าย

โครงการจากงบประมาณภายนอก”ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ Live ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Team 

ในโครงการมกีารบรรยายในหัวข้อ การท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ โดยวทิยากร นายณัฐวุฒ ิเมอืงมา หัวหนา้

งานพัสดุ มหาวทิยาลัยพะเยา และบรรยายหัวข้อ การเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณภายนอก โดยวทิยากร นางวรรณิภา 

เหล็กสิงห์ หัวหนา้งานบัญชเีจ้าหนี้ 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


โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean)  

กิจกรรม “สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 

 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหารจัดจัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์

สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) “กิจกรรม สร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมวีัตถุประสงค์ เพื่อให้ส านักงาน มกีาร

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และเตรียมความพร้อมสู่ส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ณ ห้องประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหนา้งานธุรการ ศูนยบ์รรณาสารและการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานเข้าสู่ส านักงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์

การประเมนิของ Green Office ท้ัง 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด 

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


โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean)  

กิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ส านักงานสเีขียว (Green office)” 

 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดการประชุมอบรมแนวทางการเตรียมความ

พร้อมการประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อม เพื่อขอรับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว  

(Green Office) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมอืงเหล็ก ผูเ้ช่ียวชาญ การด าเนินงานในโครงการ

ส่งเสริมส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรให้

ความรู้เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินส านักงานสีเขียว (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


โครงการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 

วันที่ 1 กันยายน 2564 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี  

พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จและปฏิบัติงาน

อย่างมีความสุข เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ในการปฎิบัติงาน โดยเชิญ ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

การท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการ

สื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรม การพัฒนาการสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ณ 

หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

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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โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) 

 

วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยการศกึษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดี

วิทยาลัยการศกึษา คณะผูบ้ริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมิน ส านักงานที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม (GREEN OFFICE) ตามเกณฑ ์ประจ าปี 2564 โดยการประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรตจิาก

คณะกรรมการประเมินภายนอก จ านวน 4 ท่าน 

1. นายสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นางสาวงามนจิ อนุศาสนี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3. นายร่มศิริ เสียงใส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา 

4. นายณัฐพล เขตกระโทก จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ซึ่งมีการตรวจประเมนิโดยการน าเสนอข้อมูลและการสัมภาษณ์ รวมทั้งการตรวจประเมิน

สถานที่จรงิ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศกึษา และในรูปแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม 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 
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โครงการจัดท าแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศกึษา 

 

วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการจัดท าแผนและ

ปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ

วิทยาลัยการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่าย

บริหารวิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี เป็นผู้น าโครงการฯ การทบทวนผล

การด าเนินงาน วิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix และ วิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อทบทวนแผนและปรับ

แผนแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา  

 
 

  



โครงการสร้างขวัญและเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการศึกษาฝ่ายบริหาร น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ 

สงวนเสริมศรี และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  จัดโครงการสร้างขวัญและเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยได้รับเกียรติจาก นายคะนอง ปิงเมือง 

หัวหน้างานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผูบ้รรยายให้ความรู้เรื่องสวัสดิการในด้าน

ต่างๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์

ผา่นระบบ 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 
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โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

วทิยาลัยการศกึษา 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัย

การศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ให้ เกิดการพัฒนาและมี

ประสทิธภิาพ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนไดเ้สนอผลการปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการปฎิบัติงานของส่วนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการ

ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

และระบบ Microsoft Teams 

 

 



โครงการจัดท าคู่มือปฏบิัติงานและมาตรฐานขัน้ตอนการให้บรกิาร 

ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษา  

จัดโครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการของบุคลากรสาย

สนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในการ

ปฎิบัติงานให้มีประสทิธภิาพดยีิ่งขึน้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

 

  



โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

วทิยาลัยการศกึษา 

 
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหาร น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ 

สงวนเสริมศรี และบุคลากรสายสนับสนุน  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุน วิทยาลัยการศกึษา กิจกรรม “การเขียนหนังสือราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้หลักการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบ Microsoft 

Teams 

 

 



โครงการฝึกอบรม “การวเิคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอก าหนด

ต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” 

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม 

“การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” 

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น โดยวิทยากร 

อาจารย์เรื่องชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญประจ าส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน วิทยาลัยการศกึษา 

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ สงวนเสริมศร ีรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

พร้อมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบัติงาน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฎิบัติงานด้านวิชาการ ด้านบริหารและด้าน

งานวิจัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

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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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยการศกึษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

 
วันที่  5 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการด าเนินงานของวิทยาลัยการศกึษา ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศริิสรรหริัญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์

และมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน อาจารย์ภาควิชา

สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทบทวนผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix และ วิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จัดวางวิสัยทัศน์

และยุทธศาสตร์ ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศกึษา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม 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
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โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

วันที่  12 กรกฏาคม 2564  วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการของ 

วิทยาลัยการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัย

การศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหบุ้คลากรทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร

จัดการการศึกษาและใช้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หอ้งประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

ออนไลน์ผ่านระบบ 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

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

