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ท่ีมาและความสําคัญ 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นถึงความสําคัญเรื่องการสงเสริมคุณธรรมความ

โปรงใสและปองกันการทุจริตในการดําเนินงาน จึงควรสรางความตระหนัก ปลูกฝงคานิยมดาน

คุณธรรมและความโปรงใส ใหแกบุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยวิทยาลัยการศึกษาไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล ตามประเด็นตาง ๆ จากการดําเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา ในป พ.ศ. 2564 เพื่อ

นํามาหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา และคํานึงถึงประโยชนของ

ผูรับบรกิาร ที่มาตดิตอกับวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

ในป พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการศึกษามีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสไดคะแนน ใน

ภาพรวมหนวยงาน 88.61 คะแนน อยูในระดับ A โดยเปรียบเทียบผลการประเมินป พ.ศ.2562-2564 

สรุปได ดังนี้  

 

จําแนกตามเครื่องมอืและดัชนีการประเมนิ 

เครื่องมอืในการประเมนิ/ดัชนีการ

ประเมนิ 

คะแนน/คาเฉลี่ยกรอบประเมนิ 

2562 2563 2564 

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดเสยีภายใน (IIT)    25.04  26.73 

1. การปฏบัิติหนาท่ี   92.28  91.83  

2. การใชงบประมาณ   74.86  85.10  

3. การใชอํานาจ   87.91  91.42  

4. การใชทรัพยสนิของราชการ   81.13  88.14  

5. การแกไขปญหาการทุจริต   81.19  89.05  

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดเสยีภายนอก 

(EIT) 

   23.97  24.40 

6. คุณภาพการดําเนนิงาน   86.32  82.94  

7. ประสทิธิภาพการสื่อสาร   75.27  80.32  

8. การปรับปรุงการทํางาน   78.15  80.79  

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)    38.39  37.48 

9. การเปดเผยขอมูล   96.97  92.42  

10. การปองกันการทุจริต    95.00  95.00  

คะแนนภาพรวม  87.21  87.41  88.61 
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เปรยีบเทยีบผลการประเมนิ ITA ป พ.ศ. 2562 - 2564 วทิยาลัยการศึกษา 

 

 

สรุปผลการประเมนิ ITA ป พ.ศ. 2562 - 2564 วทิยาลัยการศึกษา (จําแนกตามเครื่องมือ) 

 

 

 

 

IIT EIT OIT

2563 25.04 23.97 38.39

2564 26.73 24.4 37.48

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

2562 2563 2564

2562 2563 2564



 3 

 

สรุปผลการประเมนิ ITA ป พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ป พ.ศ.2564 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจรติ 95.00 

2 การเปดเผยขอมูล 92.42 

3 การปฏบิัตหินาที่ 91.83 

4 การใชอํานาจ 91.42 

5 การแกไขปญหาการทุจรติ 89.05 

6 การใชทรัพยสนิของราชการ 88.14 

7 การใชงบประมาณ 85.10 

8 คุณภาพการดําเนินงาน 82.94 

9 การปรับปรุงการทํางาน 80.79 

10 ประสทิธภิาพการสื่อสาร 80.32 
 

จากวิเคราะหผลคะแนนในภาพรวมในป พ.ศ.2564 วิทยาลัยการศึกษาผานการประเมินดวย

คะแนน 88.61 คะแนน ระดับผลการประเมิน อยูในระดับ A แตเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินยังเปน 

ที่นากังวล จงึจําเปนตองมกีารพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงานในภาพรวมใหมากยิ่งขึ้น    
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การวเิคราะหประเด็นขอบกพรองหรอืจุดออนที่จะตองไดรับการแกไข 

 

ดาน IIT   วทิยาลัยการศกึษามคีะแนนอยูในระดับ A (89.11 คะแนน)  

บุคลากรในหนวยงานมีการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักความโปรงใส และมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน พรอมทั้งยังนํานโยบายที่ผูบริหารกําหนดมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ

ทุจรติ โดยมปีระเด็นที่ตองพัฒนาในการปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

1. บุคลากรในหนวยงานควรใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

2. หนวยงานควรเผยแพรและเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถทักทวงแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปได 

3. จัดทําขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยสนิของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหมี

ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ดาน EIT  วทิยาลัยการศกึษามคีะแนนอยูในระดับ B (81.35 คะแนน) 

 ผูรับบริการเช่ือม่ันในการใหบริการของหนวยงานการทํางานของเจาหนาที่ของหนวยงานมีการ

ปฏิบัติงานใหบริการแกผูอื่นเปนไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กําหนด มีปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมา

ตดิตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาตดิตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทยีมกัน โดยมปีระเด็นที่ตองพัฒนาในการ

ปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

1. มีมาตรการกํากับติดตามการทํางานของเจาหนาที่ของหนวยงานในการทํางานอยาง

ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรอืบดิเบอืนขอมูล 

2. เพิ่มมาตรการกํากับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไม

เลอืกปฏบิัติ 

3. เพิ่มชองทางการรองเรียน การติดตามผลการรองเรียน และสรางความม่ันใจในการจัดการ

การทุจรติ ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรยีน 

 

ดาน OIT   วทิยาลัยการศกึษามคีะแนนอยูในระดับ A (93.71 คะแนน) 

วทิยาลัยการศกึษา ไดดําเนินการเปดเผยขอมูลตาง ๆ แกสาธารณชนใหทราบอยางเปนปจจุบัน 

เพื่อปองกันการทุจรติภายในหนวยงานที่อาจเกดิขึ้นได 
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จากผลการประเมินป 2564 ไดวเิคราะหจุดออนจากคะแนนตามตัวชี้วัด ดังน้ี  

ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย จุดออนที่พบ 

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดเสยีภายใน (IIT)   

1. การปฏบัิติหนาท่ี 91.83  

2. การใชงบประมาณ 85.10  

3. การใชอํานาจ 91.42  

4. การใชทรัพยสนิของราชการ 88.14  

5. การแกไขปญหาการทุจริต 89.05  

แบบวัดการรับรูของผูมสีวนไดเสยีภายนอก 

(EIT) 

  

6. คุณภาพการดําเนนิงาน 82.94 นําไปวเิคราะหหาจุดออนเพื่อปรับปรุง 

7. ประสทิธิภาพการสื่อสาร 80.32 นําไปวเิคราะหหาจุดออนเพื่อปรับปรุง 

8. การปรับปรุงการทํางาน 80.79 นําไปวเิคราะหหาจุดออนเพื่อปรับปรุง 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)   

9. การเปดเผยขอมูล 92.42  

10. การปองกันการทุจริต 95.00  
 

จากการวเิคราะหเบื้องตน พบวามตัีวช้ีวัด 3 ดาน ที่มคีะแนนตํ่ากวาเกณฑ นอยกวา 85 คะแนน 

จงึถูกนํามาวเิคราะหหาประเด็นจุดออนตอไป 

กระบวนการทํางานกําหนดแนวทางการปฏบิัตงิานเพื่อรับการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส 
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การวเิคราะหประเด็นจุดออนจากผลการประเมนิ ITA 2564 

จากการประเมนิจะเห็นไดวาวทิยาลัยการศกึษามจุีดออนที่ตองแกไข ในดานการรับรูของผูมี

สวนไดเสยีภายนอก (EIT) ดังนี้ 

 

ประเด็นจุดออนที่ตอง

แกไข 
การวเิคราะห มาตราการ/แนวทาง ผูรับผดิชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ

ดําเนนิงาน 

วทิยาลัยการศึกษาควร

ปรับปรุงการใหบริการท่ี

เปนไปตามขัน้ตอน และ

เปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนดอยางเทาเทียมกัน

อยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง

หรือบิดเบือนขอมูล 

ปรับปรุงคูมอืหรือมาตรฐาน

การปฏบัิตงิาน/การใหบริการ

ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

วทิยาลัยการศึกษา  

(ฝายบริหาร) 

ตัวชี้วัดที่ 7 

ประสทิธภิาพการสื่อสาร 

วทิยาลัยการศึกษาตอง

สงเสริมการเผยแพรขอมูล

ของหนวยงานท่ีเขาถงึงาย  

ไมซับซอน และมชีองทาง 

ท่ีหลากหลายในการติดตอ

สอบถาม และมกีารช้ีแจง 

และตอบคําถามใหชัดเจน 

มชีองทางการรองเรียน การ

ติดตามผลการรองเรียน และ

สรางความม่ันใจในการจดัการ

การทุจริต ตลอดจนปกปอง

ผูกระทําการรองเรียนโดยการ

ไมเปดเผยขอมูลผูรองเรียน 

ดังน้ี 

- ชองทางรับฟงความคดิเห็น 

- ชองทางการรองเรียนการ

ทุจริต 

- ชองทางถาม-ตอบ 

- ชองทางการทักทวง-

สอบถามเร่ืองแผนการใชจาย

งบประมาณ 

- มกีารติดตามผลการแจง

ขอเสนอแนะและการรองเรียน 

วทิยาลัยการศึกษา  

(ฝายบริหาร) 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

การทาํงาน 

วทิยาลัยการศึกษาตองเปด

โอกาสใหผูรับบริการ หรือ 

ผูมสีวนไดสวนเสยีมสีวนรวม

ในการปรับปรุงและพัฒนา 

การปฏบัิตงิาน 

1. จัดทําแบบประเมนิความพงึ

พอใจของผูรับบริการท่ีมตีอ

วทิยาลัยการศึกษา 

2. นําผลประเมนิความพงึพอใจ

ฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการ

ใหบริการใหมปีระสทิธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

วทิยาลัยการศึกษา  

(ฝายบริหาร) 
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กระบวนการวเิคราะหประเด็นจุดออน และมาตราการ/แนวทางที่ตองแกไข 

 
 

ขอสรุปการปรับปรุงและพัฒนาในการกําหนดมาตราการ/แนวทางคุณธรรมและความโปรงใส 

หลังจากการวเิคราะหประเด็นจุดออนจากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส ป พ.ศ. 

2564 วทิยาลัยการศกึษาไดกําหนดมาตราการ/แนวทางคุณธรรมและความโปรงใส ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏบัิตงิานบุคลากรสาย

สนับสนุน ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสทิธิภาพ 

เดอืนตุลาคม 2564-กันยายน 2565 งานบริหาร 

2 โครงการสนับสนุนชุดแตงกายสําหรับปฏบัิติงานของ

บุคลากร 

เดอืนพฤศจกิายน 2564 งานบริหาร 

3 โครงการเตรียมความพรอมพธีิพระราชทานปริญญาบัตร เดอืนกุมภาพันธ,เดอืนเมษายน 2565 งานบริหาร 

4 โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE 

Green & Clean) 

เดอืนกุมภาพันธ 2565 งานบริหาร 

5 โครงการสรางความตระหนักในการปฏบัิตงิานอยางมี

คุณธรรมความโปรงใส 

เดอืนกุมภาพันธ 2565 งานบริหาร 

6 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน วทิยาลัยการศึกษานาอยู เดอืนกุมภาพันธ 2565 งานบริหาร 

7 โครงการสรางขวัญ กําลังใจในการปฏบัิตงิาน และสราง

ความผูกพันในองคกร 

เดอืนมนีาคม 2565 งานบริหาร 

8 โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิตกิารฝายบริหาร 

ประจําป 2565 

เดอืนมนีาคม 2565 งานบริหาร 

9 โครงการแนวปฏบัิติวาดวยระเบียบและขอบังคับการ

เบิกจายงบประมาณ 

เดอืนมนีาคม 2565 งานบริหาร 

10 โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐ

ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

เดอืนมนีาคม 2565 งานบริหาร 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

11 โครงการแนวปฏบัิติเร่ืองการมอบอํานาจของผูบริหารตาม

ระเบียบมหาวทิยาลัยพะเยา 

เดอืนพฤษภาคม 2565 งานบริหาร 

12 โครงการพัฒนาบุคลากรในการครองตน ครองคน ครอง

งาน 

เดอืนพฤษภาคม 2565 งานบริหาร 

13 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนการเงนิ และแผน

พัสดุ ใหมผีลสัมฤทธ์ิ 

เดอืนมถิุนายน 2565 งานบริหาร 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร

สายสนับสนุนวทิยาลัยการศึกษา 

- อบรม "การใชโปรแกรมการสงงานฝกประสบการ

วชิาชีพครู" 

- อบรม “การใชอุปกรณสือ่สารผานระบบ

ออนไลน” 

เดอืนมถิุนายน 2565 งานบริหาร 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขาสูตําแหนงสูงขึ้นสาย

สนับสนุน 

เดอืนกรกฏาคม 2565 งานบริหาร 

16 โครงการแนวปฏบัิตกิารจัดทําแผนความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

เดอืนกรกฏาคม 2565 งานบริหาร 

17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการ

ปฏบัิติงาน วทิยาลัยการศึกษา 

เดอืนสงิหาคม 2565 งานบริหาร 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เดอืนกันยายน 2565 งานบริหาร 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทํางานอยางมี

ความสุขสูผลสัมฤทธ์ิขององคกร  

เดอืนกันยายน 2565 งานบริหาร 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรดานวชิาการ  เดอืนกันยายน 2565 งานบริหาร 

21 โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวจิัย เดอืนกันยายน 2565 งานบริหาร 

22 โครงการอบรมเชิงปฏบัิตงิานและศึกษาดูงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ (AUN QA EdPEx) 

เดอืนเมษายน 2565 งานแผนงาน 

23 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ EdPEx เดอืนพฤษภาคม 2565 งานแผนงาน 
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การดาํเนนิการตามมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส 

กจิกรรมสรางจิตสํานึกในการปฏบิตัติามแนวนโยบาย NO Gift Policy 

 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา พรอมดวย คณะผูบริหาร บุคลากร รวมรณรงคตอตานการทุจริต เพื่อสราง

วัฒนธรรมองคกรในดานการคอรรัปช่ันแกบุคลากรในหนวยงาน และมุงเปนองคกรที่บริหารงานดวย 

ความซื่อสัตย สุจรติ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได พรอมดวยแสดงออกเชิงสัญลักษณตอตานการ

ทุจรติคอรรัปช่ัน  

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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โครงการสรางความตะหนกัในการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

ประจําป 2565 

 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบรหิาร 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พรอมบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการสรางความตะหนัก

ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมความโปรงใส เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานและ

เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ 2565 ณ หองประชุมวิทยาลัย

การศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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กจิกรรมการปฏบัิติงานอยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

ธรรมเทศนา โดย พระเมธวีชโิรดม (วุฒิชัย วชริเมธ)ี 

 เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” 
 

 

 วันที่  15 กุมภาพันธ  2565 วิทยาลัยการศึกษา ไดดําเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรม 

การปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมความโปรงใสโดย รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลยั

การศึกษา พรอมทั้ง คณะผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา เขารวมรับฟงธรรมเทศนา  

โดย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา” เพื่อเสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการการปฏิบัติงานของบุคลากร

วทิยาลัยการศกึษา 

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
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โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 1) 
 

- กจิกรรมปรับปรุงชองทางและข้ันตอนการรองเรียน  

 
วิทยาลัยการศึกษา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร

พรอมดวย บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการปฏบิัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 1) เพื่อใหบุคลกรสายสนับสนุนไดเสนอผลการ

ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจน

เสนอแนวทางในการปฏบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น 

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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โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 2) 

 
วิทยาลัยการศึกษา โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีฝายวิชาการ

พรอมดวย บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการปฏบิัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 2) เพื่อใหบุคลกรสายสนับสนุนไดเสนอผลการ

ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจน

เสนอแนวทางในการปฏบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น 

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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โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 3) 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากรสาย

สนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ใหเกิดการพัฒนาและมี

ประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 3) เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเสนอผลการปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยน

เรยีนรูในการปฎบิัตงิานของสวนงานภายในวทิยาลัยการศกึษา ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฎบิัติงาน

ใหมปีระสทิธภิาพดยีิ่งขึ้น ณ หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

 ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 4) 

- กจิกรรมสรางจิตสํานึกในการปฏบิตัอิยางมคุีณธรรมความโปรงใส 

 

วันที่ 17 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย ดร.สมบัต ินพรัก คณบดีวทิยาลัยการศกึษา พรอม

ดวย คณะผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานบุคลากร

สายสนับสนุน ใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 4) เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนได

เสนอผลการปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฎิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา 

ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ หองประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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โครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูการปฏบัิติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกดิการพัฒนาและมปีระสิทธภิาพ (KM ครั้งท่ี 5) 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร 

พรอมดวยบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ (KM ครั้งที่ 5) เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดเสนอผลการ

ปฎิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฎิบัติงานของสวนงานภายในวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจน

เสนอแนวทางในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ หองประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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โครงการสนับสนุนชดุแตงกายสําหรับปฏบิัติงานของบุคลากร 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา ไดจัดโครงการสนับสนุนชุดแตงกายสําหรับ

ปฏบิัตงิานของบุคลากร เพื่อสรางขวัญกําลังใจที่ดใีหกับบุคลากรภายในวทิยาลัยการศกึษาทุกทาน และ

สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย นาเชื่อถือและเสมอเหมือนกัน ใหมี

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดรับงบประมาณจัดสรรจาก

มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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โครงการวิทยาลัยการศึกษารักษโลก รักษส่ิงแวดลอม (SE Green & Clean) 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2565 วทิยาลัยการศกึษา ไดดําเนินการจัดโครงการวทิยาลัยการศกึษา

รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE Green & Clean) โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหวทิยาลัยการศกึษาเปน

สํานักงานที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) และมสีภาพแวดลอมในสํานักงานใหมพีื้นที่สเีขยีว 

และนาอยู พรอมทัง้สงเสริมใหบุคลากรภายในองคกรถอืเปนแนวปฏบิัตแิละมสีวนรวมในการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

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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โครงการปรับปรุงภูมทัิศน วิทยาลัยการศึกษานาอยู 

 
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 วิทยาลัยการศึกษา มีพื้นที่ที่ตองไดรับการจัดภูมิทัศนใหเกิดความ

สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน เดิมที่มีอยูใหดีขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนของวิทยาลัย

การศึกษา ซึ่งเปนการเพิ่มประโยชนในการใชสอยพื้นที่ ใหเกิดความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย รม

รื่น เปนพื้นที่สําหรับใหนิสิตและบุคลากร ไดรับการสงเสริมการจัดสวัสดิการสรางสุขภาพและมี

คุณภาพชีวติที่ดี 

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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โครงการแนวทางการปรับแผนปฏบัิติการฝายบรหิาร ประจําป 2565 

 

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร 

พรอมบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการแนวทางการปรับแผนปฏิบัติการฝายบริหาร ประจําป 2565 

โดยมวีัตถปุระสงค เพื่อใหมแีผนการปฏบิัตงิานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยพะเยา 

ใหบุคลากรทราบถงึแผนยุทธศาสตรในการบริหารงานและใชเปนแนวปฏบิัตใินทศิทางเดยีวกัน และเพื่อ

พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หองประชุม

วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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โครงการการใหความรูเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสรมิหรอืสนับสนุน 

 

  วันศุกร ที่ 4 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษา ฝายบริหาร จัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน โดยไดเชิญวิทยากร นายณัฐวุฒิ เมืองมา 

หัวหนางานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายพงศศิริ เดชมนต นักวิชาการพัสดุ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา มาใหความรูในหัวขอ การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการ

สงเสริมหรือสนับสนุน และการจัดทํารางของเขตของงานหรือกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุ ว 78 อว. เพื่อเปนรูปแบบและแนวทางในการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2565 ตอไป ณ 

หองประชุมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

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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โครงการแนวปฏบิัติวาดวยระเบยีบและขอบังคับการเบกิจายงบประมาณ 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 มีนาคม 2565 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญ สงวนเสริมศรี รองคณบดีฝายบริหาร และ

บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ไดดําเนนิการจดัโครงการแนวปฏบัิตวิาดวยระเบียบและขอบังคับการเบิกจายงบประมาณ 

โดยไดรับความรวมมอืกับกองคลัง ภายใตโครงการคลนิกิกองคลังสัญจร ประจาํปงบประมาณ 2565 โดยไดรับเกยีรติ

จาก รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรเปนประธานเปดโครงการในคร้ังนี้ และ

นางสาวปวีณา จันทรวิจิตร ผูอํานวยการกองคลังและหัวหนางาน เปนวิทยากรใหความรูรวมถึงตอบประเด็นปญหา 

ในเร่ือง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการ คาใชจายการจัดโครงการ การฝกอบรม และการ

จายเงินตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการเงิน ใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันและเปนไปตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หองประชุมวิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ระบบออนไลน Microsoft Teams 

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

   

  

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



